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 ملخص

، تم ادخال ترتیبات دستوریة جدیدة على القانون األساسي الفلسطیني، 2003في عام 

أحدثت تغیرًا في هیكلیة الحكم في فلسطین، فأصبح هناك إلى جانب الرئیس رئیس وزراء 

، جرت انتخابات تشریعیة في 2006لدیه صالحیات تنفیذیة فعلیة كما الرئیس. في العام 

، وبالتالي قامت ج عنها فوز حركة حماس بأغلبیة مقاعد المجلس التشریعيفلسطین، نت

أصبحنا أمام وضع فیه الرئیس ورئیس الوزراء من أحزاب مختلفة. فحماس بتشكیل الحكومة. 

لم یمر وقت طویل حتى بدأ یطفو على السطح بوادر أزمة صراع ونزاع على الصالحیات 

الدستوریة ایة كان هذا الصراع ضمن الدوائر بدبین مؤسسة الرئاسة والحكومة، في ال

(فالصراع  أو جدیدًا على الحیاة السیاسیة في فلسطین لذي لم یكن أمرًا طارئاً ا ،والسیاسیة

على الصالحیات بین الرئیس ورئیس الوزراء سمة رافقت الحیاة السیاسیة منذ استحدث 

سرعان ما تحول بشكل  ع، أن هذا الصراهذه المرة الجدید لكن .)منصب رئیس الوزراء

 دراماتیكي إلى صراع عسكري بین أنصار كل من الطرفین. 

ینطلق هذا البحث من افتراض أن الترتیبات الدستوریة القائمة شبه الرئاسیة والمعتمدة في 

كانت من أسباب أزمة  ،2003وخاصة بعد تبني تعدیالت عام  ،القانون األساسي الفلسطیني

فاعل ومستقر؛  سیاسينشاء نظام إني، فهي كانت غیر قادرة على النظام السیاسي الفلسطی

لما تتضمنه هذه الترتیبات من الكثیر من دوافع الصراع والقلیل من دوافع التعاون وتسویة 

 الصراعات.
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اآللیات والمؤسسات الدستوریة الالزمة والقادرة  ةهیهذا البحث بشكل أساسي، بنقاش ما عنىیُ 

الفلسطیني. وبالتالي كیفیة  لسیاسيیات الدستوریة التي تعتري النظام اعلى االستجابة لإلشكال

فاعل ومستقر. بمعنى، الوصول إلى نظام یتضمن نوع من  سیاسيالوصول إلى نظام 

دون حدوث  ،وانتظام العمل فیه ،الترتیبات الدستوریة المنسجمة التي تضمن سالسة النظام

وث أزمات أو صراعات تكون هناك وسائل أزمة أو صراعات بین السلطات، وفي حال حد

 دستوریة لحلها.

، من خالله سأركز على عرض ما هو قائم النهج الوصفي، الذي من دتُ ألجل ذلك، اعتمْ 

، 2006حیث الوضع السیاسي والدستوري في فلسطین، بعد االنتخابات التشریعیة عام 

الواقع السیاسي والدستوري  تحدیدًا أزمة النظام السیاسي الفلسطیني، بهدف معرفة تفاصیل

ما في النهج التحلیلي، فإن أالقائم كما هو بشكل مجرد، واألسباب المؤدیة لمثل هكذا واقع. 

نقاشاتي ستتركز على أفكار ومفاهیم نظریة مرتبطة بالنظم شبه الرئاسیة بشكل عام، والعالقة 

ككل. ومن خالل  سیاسيالوفاعلیة النظام  ،ستقرار المؤسساتيبین النظم شبه الرئاسیة واال

النموذج "شبه الرئاسي" على  -إضافة لألفكار النظریة اآلنفة  -هذا النهج، سأستخدم 

الفلسطیني. كما سیتم التطرق  سیاسيالطریقة الفرنسیة، كنقطة انطالق في تحلیل النظام ال

ش حسب شبه رئاسیة)، وٕادخالها في النقا اً إلى كل من مصر، وتونس (وهي بلدان تعتمد أطر 

 كساب النقاش زخمًا أكبر. إ ما تقتضیه الحاجة؛ إلثراء و 

وفي هذا البحث توصلت لجملة من االستنتاجات، أهمها: الترتیبات الدستوریة "شبه  

ولم تأخذ الكثیر من العوامل والمتغیرات  ،الرئاسیة" على الطریقة الفلسطینیة، لم تصمم بعنایة
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أن النظام السیاسي الفلسطیني لدیه الكثیر من  هذا البحث في خضم اتضحفقد بالحسبان؛ 

التي كانت من أسباب أزمة النظام السیاسي، وفي الوقت  اإلخفاقات واإلشكالیات الدستوریة

أن  خفاقات:وهذه اإل نفسه، من أسباب عدم فعالیة واستقرار النظام السیاسي الفلسطیني ككل.

هما لدیه صالحیات ة التنفیذیة كلین للسلطمعتمد في فلسطین أوجد رأسیالنظام شبه الرئاسي ال

تنفیذیة فعلیة، ولكن دون وضوح في الفصل بین صالحیات كل منهما، والذي أدى إلى خلق 

اعتمدت النوع غیر . كذلك، فلسطین صراع على الصالحیات بین الرئیس ورئیس الوزراء

اني"؛ الذي یجعل البرلم -المفضل (األسوء) من النظام شبه الرئاسي؛ هو نموذج "الرئیس 

كما أن النظام شبه . الحكومة مسؤولة أمام الرئیس والمجلس التشریعي على حد سواء

ال یحتوي على وسائل وأدوات دستوریة فاعلة لمواجهة األزمة وحلها، فمثًال  الرئاسي المعتمد

كانیة حل مإمكانیة الدعوة إلى استفتاء، أیضًا ال تشمل إالترتیبات الدستوریة القائمة ال تشمل 

المجلس التشریعي وبالتالي الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، وال یوجد حتى دور فاعل 

 ؛عدم وجود تقالید دیمقراطیة وسیاسیة راسخة بعد عالوة على ذلك،للقضاء الدستوري. 

فلسطین لیست راسخة بعد، وتم استحداث الدیمقراطیة في ن أفالمفارقة في الحالة الفلسطینیة، 

 .رئیس الوزراء بصالحیات فعلیة بشكل مفاجئ نتیجة ضغوطات داخلیة وخارجیةمنصب 

والتي في   ).2.3لمواجهة ذلك، اقترحت جملة من اآللیات والمؤسسات الدستوریة في القسم (

 س النشاء نظام سیاسي فاعل ومستقر.تؤسنفس الوقت، 
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Abstract 

In 2003, new constitutional arrangements have been inserted into the 
Palestinian Basic Law, which made a change in the structure of governance 
in Palestine. Besides the President, there became a Prime Minister who has 
been granted effective executive authorities as the President. In 2006, 
legislative elections were held in Palestine, resulting in the victory of 
Hamas movement with the majority of seats of the Palestinian Legislative 
Council. Therefore, Hamas has formed the government.  Palestine has faced 
a new situation where the President and Prime Minister belonged to 
different political parties. Short time later, signs of a crisis and conflict have 
appeared between the presidency and the government over authority. In the 
beginning, this conflict was within the constitutional and political circles, 
which was not considered as an urgent or new issue regarding the political 
life in Palestine (the conflict over authority between the President and 
Prime Minister has accompanied the political life in Palestine since the 
inauguration of the Prime Minister). What is different this time is that this 
conflict has dramatically turned into a military conflict between the 
supporters of both parties. 

 This research starts from the assumption that the existing semi-presidential 
constitutional arrangements, which are adopted by the Palestinian Basic 
Law especially after the adoption of 2003 amendments, constituted one of 
the reasons resulting in the crisis of the Palestinian political system. Such 
arrangements were unable to establish an effective, stable constitutional 
system, because they contained many reasons for conflict and few reasons 
for cooperation and conflict resolution. 

This research aims to discuss the mechanisms and the constitutional 
institutions required to resolve the constitutional problems facing the 
Palestinian constitutional system. In other words, how to achieve an 
effective, stable constitutional system, which includes harmonious 
constitutional arrangements that ensure the smoothness of the system, the 
regularity of its work avoiding any conflict between authorities, and in the 
event of such conflicts, there should be a constitutional means to resolve 
them. 

Based on the above, I have adopted the descriptive approach, through which 
I will focus on presenting the (status quo) of the political and constitutional 
situation in Palestine, especially after the legislative elections in 2006, and 
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the crisis of the Palestinian political system, in order to know the details of 
the current political and constitutional situation, and the reasons which have 
led to such situation.  

I have also adopted the analytical approach for discussing theoretical 
concepts and ideas related to semi-presidential systems in general, and the 
relationship between semi-presidential systems and institutional stability 
and the effectiveness of the constitutional system as a whole. Through this 
approach, I will use- in addition to the aforementioned theoretical ideas – 
the "semi-presidential" model applied in France, as a starting point in the 
analysis of the Palestinian constitutional system. I will also refer to the 
Tunisian and the Egyptian systems when necessary (as they are countries 
adopting semi-presidential models), to enrich the discussion and give it a 
significant impetus.   

Through this research, I have reached a number of conclusions, most of 
which: the "semi-presidential" constitutional arrangements of the 
Palestinian model have not been designated carefully and have not taken 
many factors and variables into consideration. We have concluded through 
this research that the Palestinian political system has many constitutional 
problems and failures that have contributed to the crisis of the political 
system, and to the ineffectiveness and instability of the Palestinian political 
system as a whole.  

These failures are: first, the semi-presidential system adopted in Palestine 
has founded two heads for the executive authority, both of which have 
effective executive authorities without specifying the separate authorities of 
each of them. This has created a conflict of authority between the President 
and Prime Minister. Second, Palestine has adopted the least favorable (the 
worst) model of semi-presidential system; the model of "the parliamentary- 
president", which makes the government responsible before the President 
and the Legislative Council.  

Moreover, the adopted semi-presidential system does not contain the means 
and the effective constitutional tools to cope with the crisis and to resolve it. 
For example, the current constitutional arrangements do not include the 
possibility to call for a referendum. Also, they do not include the possibility 
of dissolving the Legislative Council and thus call for early elections. 
Furthermore, there is no effective role of the constitutional jurisdiction in 
times of emergency or when the Legislative Council is unable to convene.  
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In addition to the lack of democratic and political traditions, the paradox in 
the Palestinian case is that democracy in Palestine is not solid enough; and 
the position of Prime Minister was abruptly integrated into the Palestinian 
system as a result of internal and external pressures and was granted 
effective authorities.  To deal with all of the above, I suggested, in section 
(2.3) of this study, a number of mechanisms and constitutional institutions 
required for the establishment of an effective, stable political system. 
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 المقدمة. 1

 دترتیبات دستوریة جدیدة على القانون األساسي الفلسطیني (الذي یع أُدخلتْ ، 2003في عام 

ومنحه  ،الوثیقة الدستوریة األسمى في فلسطین)، مفادها استحداث منصب رئیس الوزراء

لدیه سلطة تنفیذیة مزدوجة (الرئیس  سیاسيأمام نظام  لنصبحمن صالحیات الرئیس،  اً جزء

وزراء) وكل منهما لدیه صالحیات فعلیة وكالهما یتمتعان بشرعیة دیمقراطیة ورئیس ال

من الشعب، ورئیس الوزراء وحكومته لدیهم دعم المجلس  اً مباشر  انتخاباً (فالرئیس منتخب 

 التشریعي المنتخب من الشعب).

، جرت 2006سالفة الذكر بثالث سنوات، تحدیدًا في العام  ،بعد التعدیالت الدستوریة

نتخابات تشریعیة في فلسطین، نتج عنها فوز حركة حماس بأغلبیة مقاعد المجلس ا

قبلها بعام، كانت قد جرت انتخابات رئاسیة و الحكومة.  التي قامت بدورها بتشكیلالتشریعي، 

لدیه رئیس ورئیس وزراء  سیاسينتج عن هذا الوضع، نظام نتج عنها فوز مرشح حركة فتح. 

 مختلفة. برامجر و من حزبین مختلفین بأفكا

على وتنازع صراع  تمثلت في لم یمر وقت طویل، حتى بدأ یطفو على السطح بوادر أزمة

ها حركة ئها حركة فتح) والحكومة (من ورائالصالحیات بین مؤسسة الرئاسة (من ورا

أمرًا  ال یعدوالذي  ،في البدایة كان هذا الصراع ضمن الدوائر الدستوریة والسیاسیةحماس)؛ 

ًا أو جدیدًا على الحیاة السیاسیة في فلسطین (حتى في الفترات التي كان كل من طارئ

الرئیس ورئیس الوزراء من نفس الحزب) فالصراع على الصالحیات بینهما سمة رافقت الحیاة 

عند تشكیل حماس  السیاسیة منذ استحداث منصب رئیس الوزراء. لكن الجدید هذه المرة،
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بین أنصار  اشتباك مسلحرعان ما تحول بشكل دراماتیكي إلى أن هذا الصراع س للحكومة،

ونقاشات عمیقة، حول مدى نجاعة وفعالیة  ملحة هذه األزمة، أثارت أسئلة كل من الطرفین.

اآللیات والمؤسسات الدستوریة القائمة؟ وما األسباب المؤدیة لحدوث هذه األزمة؟ وما دور 

 ه األزمة؟ الترتیبات الدستوریة القائمة في حدوث هذ

ینطلق هذا البحث من ثالثة افتراضات، هي: أوًال، الترتیبات الدستوریة القائمة والمعتمدة في 

 سیاسي، تضع النظام ال2003وخاصة بعد تبني تعدیالت عام  ،القانون األساسي الفلسطیني

قائمة أن هذه الترتیبات الدستوریة ال أدعيالفلسطیني في خانة النظم شبه الرئاسیة. وعلیه، 

فاعل  سیاسينشاء نظام إكانت غیر قادرة على  "شبه الرئاسیة" على الطریقة الفلسطینیة،

هذه الترتیبات من الكثیر من دوافع الصراع والقلیل من دوافع التعاون  تتضمنه؛ لما ومستقر

في  اً جوهری اً لهذه الترتیبات الدستوریة القائمة دور  فإن أكثر من ذلك،وتسویة الصراعات. 

 ،غیر فعال إلنتاج نظام سیاسي تعد وصفة جاهزة فهي؛ في فلسطین سیاسيمة النظام الأز 

من أكثر أنظمة الحكم تعقیدًا، فهي  دثانیًا، النظم شبه الرئاسیة عمومًا، تع 1.مستقرغیر و 

هذا الهاجس مبررًا؛ فمن النظرة األولى  .مثقلة بحوافز ودوافع الصراع أكثر من أي نظام آخر

ظم شبه الرئاسیة لدیها سلطة تنفیذیة مزدوجة (الرئیس ورئیس الوزراء) وكل منهما نجد أن الن

فرص الصراع متاحة  ذلك، أنوكالهما یتمتعان بشرعیة دیمقراطیة ( ،لدیه صالحیات فعلیة

 عدة خاصة عندما یكون المسؤوالن التنفیذیان من أغلبیات مختلفة). ثالثًا، هناك متغیرات

في الوصول إلى  – تقل أهمیة عن نوع النظام المعتمد في الدستورال -تلعب دورا حیویًا 

                                                                 
اإلشارة ھنا بأن اشكالیة القانون األساسي لیس في النصوص والمواد بحد ذاتھا، انما االشكالیة ھي في انسجام ھذه  ال بد من 1

 .المواد والنصوص مع بعضھا البعض
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الغموض و فاعل ومستقر، كالتقالید والظروف السیاسیة، والنظم االنتخابیة،  سیاسينظام 

والوضوح في مواد الدستور. هذا یعني، أنه ال یمكن تعمیم التجارب، وال یمكن االفتراض بأن 

   ، یعني بالضرورة نجاحه في بلد آخر.نجاح النظام شبه الرئاسي في بلد ما

لحاحًا وعمقًا، مرتبطة بالنظم شبه إمقارباتي في هذا البحث، على قضایا أكثر ستركز 

في  -الرئاسیة تحدیداً، كمسألة العالقة بین رأسي السلطة التنفیذیة (الرئیس، ورئیس الوزراء) 

كل منهما صالحیات تنفیذیة  ظل تمتع كل منهما بشرعیة دیمقراطیة، وفي الوقت نفسه، لدى

من حیث تشكیل الحكومة، وصالحیات كل منهما، والصراع وتداخل الصالحیات  –فعلیة 

المحتمل بینهما. لیس ذلك فحسب، بل تمتد نقاشاتي لتشمل أیضًا، عالقة رأسي السلطة 

 التنفیذیة مع البرلمان. 

لفة (رئاسي، برلماني، شبه لیس من بین أهداف هذا البحث المفاضلة بین نظم الحكم المخت

لكل نظام مؤیدین ومعارضین (كل منهم لدیه الحجج المنسابة)، فعلى األغلب یوجد رئاسي)، 

أو  اً ناجح اً وفقًا لذلك، ال یوجد نظام ناجح وآخر فاشل، فكل نظام یمكن أن یكون نظام

 -شبه الرئاسي  المتعلقة بالنظام –أن یفهم من مقارباتي  نبغي. في هذا السیاق، ال یفاشالً 

أمثل للنظام  اً دستوری اً ترتیببوصفه في هذا البحث، بمثابة تنظیر للنظام شبه الرئاسي، 

في فلسطین (بالتالي تفضیله على النظم األخرى). فنقاش النظام شبه الرئاسي في  السیاسي

هذا البحث، نابع من كون الترتیبات الدستوریة القائمة (المتمثلة في نصوص القانون 

 -ألساسي الفلسطیني)، والتوجهات الدستوریة القائمة (المتمثلة بمسودة الدستور الفلسطیني) ا

تعتمد ترتیبات شبه رئاسیة. بهذا المعنى، فإن أي نقاشات أو مقاربات تدعو لتطبیق أي من 
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على  اً النظامین الرئاسي أو البرلماني، ال تعدو أن تكون إال ترفًا فكریًا، لن یجد له طریق

 الواقع. أرض

نُظر لنقاش أزمة النظام السیاسي الفلسطیني بحد ذاتها، كهدف أَ في سیاق آخر، ال 

نى الدستوریة القائمة، نُظر إلیها كدلیل على فشل البُ َأاستراتیجي لهذا البحث، بقدر ما 

الفلسطیني، لیس  لسیاسيوكوسیلة ساعدت في الكشف عن اشكالیات دستوریة في النظام ا

 أكثر. 

فاعل ومستقر  سیاسيالوصول إلى نظام  یتمثل فياقع، الهدف الطموح لهذا البحث، في الو 

نوع من الترتیبات الدستوریة  تضمننظام فاعل ومستقر، ذلك النظام الذي ییقصد بو (

المنسجمة التي تضمن سالسة النظام وانتظام العمل فیه دون حدوث أزمة أو صراعات بین 

صراعات تكون هناك وسائل دستوریة لحلها)، وبالتالي  السلطات، وفي حال حدوث أزمات أو

دستوریة قادرة على ة، من خالل اقتراح آلیات ومؤسسات خطوة أخرى تجاه الدیمقراطی

 الفلسطیني. سیاسياالستجابة لإلشكالیات الدستوریة التي تعتري النظام ال

 إشكالیة البحث:

ن، كانت غیر قادرة على تصمیم نظام الترتیبات الدستوریة شبه الرئاسیة القائمة في فلسطی

ذلك، فإن اآللیات والمؤسسات الدستوریة الموجودة  خالففاعل ومستقر. بل على  سیاسي

یجاد نظام مثقل بحوافز الصراع أكثر من إفي القانون األساسي الفلسطیني، ساهمت في 
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یني الذي برز التنازالت وتسویة الصراعات. ما یدلل على ذلك مأزق النظام السیاسي الفلسط

 . 2006بعد االنتخابات التشریعیة عام 

أكثر من ذلك، التوجهات الدستوریة القائمة أیضًا (التي تتمثل بمسودة الدستور الفلسطیني)، 

هذا یعني، تحفیز ودفع  2یعتمد ترتیبات شبه رئاسیة.سیاسي یبدو أنها تتجه نحو إنشاء نظام 

ة عمومًا، وشبه الرئاسیة على الطریقة الفلسطینیة لنقاش أكثر عمقًا حول البنى شبه الرئاسی

 خصوصًا.

 أسئلة البحث:

حاول من خالل هذ البحث اإلجابة عن ثالثة أسئلة رئیسیة، وهي: ما هي اإلشكالیات سأ

الفلسطیني التي تكشفت عقب أزمة النظام  سیاسيواإلخفاقات الدستوریة التي تعتري النظام ال

دور للترتیبات الدستوریة القائمة في القانون األساسي في الفلسطیني؟ هل هناك  سیاسيال

حال في  یمكناآللیات والمؤسسات الدستوریة التي هي الفلسطیني؟ ما سیاسي أزمة النظام ال

شكالیات النظام إ خفاقات و إتجاوز  أن تساهم فيالفلسطیني  سیاسيالنظام الادخالها في 

 فاعل ومستقر؟ سیاسيام الفلسطیني، وبالتالي الوصول إلى نظ سیاسيال

 

 

                                                                 
). وجدیر بالذكر، 201) و(175)، تحدیداً المواد (2015أنظر مسودة دستور دولة فلسطین (النسخة الرابعة، أیلول/ سبتمبر  2

اتي ستبقى مقتصرة على القانون األساسي الفلسطیني، وبالتالي، لن تمتد لدراسة وتحلیل مواد مسودة الدستور الفلسطیني، أن نقاش

 وذلك ألنھا ما زالت غیر نھائیة، فھي معرضة للتغییر والتعدیل.
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 أهمیة البحث:

، وهما عمليوسبب  نظري، سبب رئیسین ترجع أهمیة البحث في هذا الموضوع إلى سببین

 على النحو التالي: 

وخاصة  ،: یتعلق بقلة الدراسات المتخصصة في موضوع النظام شبه الرئاسينظريالسبب ال

وخاصة في الدیمقراطیات الجدیدة،  ،النظام العربیة منها، على الرغم من االنتشار الواسع لهذا

للحكم. لذلك فمن  اً دولة قد اتخذت من النظام شبه الرئاسي نظام 60فهناك ما یقارب 

 سته بشكل معمق.ااألهمیة بمكان أن یتم ایالء هذا الموضوع حقه ودر 

أثبتت فشلها السبب العملي: البنى الدستوریة القائمة (شبه الرئاسیة على الطریقة الفلسطینیة)  

ي وقع فیه النظام السیاسي الفلسطیني ذستمرار؛ والمأزق الدستوري الوعدم قدرتها على اال

أمام نظام  ُوجد الفلسطینیونفي المحصلة، و ، دلیل على ذلك. 2006عقب انتخابات عام 

حاجة لنقاش مدى فعالیة ونجاعة البنى هناك غیر فاعل وغیر مستقر. لهذا، سیاسي 

 .وبالتالي، تجنبها ،قائمة، والتفتیش عن مكامن الخلل واإلخفاقات التي تعتریهاالدستوریة ال

لیات ومؤسسات دستوریة بدیلة أكثر فعالیة وانسجامًا مع آل هناك حاجة وفي نفس الوقت

فاعل ومستقر. كما وتزداد أهمیة  سیاسيمن أجل الوصول إلى نظام  ؛الواقع الفلسطیني

لبنى الدستوریة المعتمدة في التوجهات الدستوریة القائمة البحث في هذا الموضوع، كون ا

 فإن ، بنى شبه رئاسیة أیضًا (كما أسلفنا)، وبالتالي،لة بمسودة الدستور الفلسطیني)(المتمث

نحو  اً البحث في هذا الموضوع، والخروج باستنتاجات معینة، یمكن أن تجد لها طریق

 ستور بشكله النهائي.الد قرارالتطبیق، إذا ما تم اعتمادها قبل إ
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 منهجیة البحث:

خالله سأركز على عرض ما هو  في هذا البحث، سوف اعتمد النهج الوصفي، والذي من

، من حیث الوضع السیاسي والدستوري في فلسطین، بعد االنتخابات التشریعیة عام قائم

سیاسي ، تحدیدًا أزمة النظام السیاسي الفلسطیني، بهدف معرفة تفاصیل الواقع ال2006

ما في النهج أ 3والدستوري القائم كما هو بشكل مجرد، واألسباب المؤدیة لمثل هكذا واقع.

بالنظم شبه الرئاسیة  4التحلیلي، فإن نقاشاتي ستتركز على أفكار ومفاهیم نظریة مرتبطة

 سیاسيبشكل عام، والعالقة بین النظم شبه الرئاسیة واإلستقرار المؤسساتي وفاعلیة النظام ال

النموذج "شبه  -إضافة لألفكار النظریة اآلنفة  -ومن خالل هذا النهج، سأستخدم  5كل.ك

 6الفلسطیني. سیاسيفي تحلیل النظام ال الطریقة الفرنسیة، كنقطة انطالق الرئاسي" على

لدولة تعتمد ترتیبات شبه رئاسیة. ثانیاً،  اً ناجح مثاالً  د؛ أوًال، فرنسا تععدة وذلك ألسباب

 نها النموذج التقلیدي للنظام شبه الرئاسي، كماأفرنسا في كثیر من األدبیات على ینظر إلى 

                                                                 
دار الشروق للنشر والتوزیع، (عمان:  منھجیة البحث القانوني وأصولھ: تطبیقات من النظام القانوني الفلسطینيعاصم خلیل،  3

2012 ،(97. 
(رام هللا: مواطن، المؤسسة  قانون" التشریع و"قانون" الحریة ھل الدیمقراطیة بدیل عن حكم القانون؟عاصم خلیل، " 4

 .21)، 2013الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة، 
والذي یھتم بدراسة الفروع الدستوریة  -لیدي سأعتمد في ھذا المنھج بشكل أساسي، االقتراب المؤسسي أو المؤسساتي التق 5

وریة، من خالل التركیز على العالقة بین الفروع الدستوریة المختلفة (والتي تتمثل  الرسمیة، ومدى التزامھا بالقواعد الدست

لمنھج التحلیلي. كإطار ل -بالجھات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة) وصالحیات كل منھا، والتداخالت والتفاعالت فیما بینھا 

لكن، وإن كنا قد اعتمدنا االقتراب المؤسسي التقلیدي في ھذا البحث كإطار للمنھج التحلیلي، ال یعني أنھ في بعض األوقات لن 

یتم االستعانة باالقتراب المؤسسي الحدیث، والذي یشمل أیضاً، إضافة للفروع والجھات الدستوریة الرسمیة، الفروع والجھات 

ً للظروف المحیطة. أنظر: وسیم أبو فاشیة، غیر الرسمیة "دراسة مقارنة للنظم السیاسیة الرئاسیة والبرلمانیة ، ویعطي اھتماما

ا، وفرنسا، وتركیا،"   أوراق في النظام السیاسي الفلسطیني وانتقال السلطة فيوالمختلطة الوالیات المتحدة األمریكیة، وبریطانی

 . 25)، 2013نیة لدراسة الدیمقراطیة، (رام هللا: مواطن، المؤسسة الفلسطی
ال یجب أن یفھم من ذلك بأننا بصدد عقد مقارنات بین النظام السیاسي الفرنسي، والنظام السیاسي الفلسطیني، فالمنھج المقارن  6

 لیس من بین المنھجیات المعتمدة في ھذا البحث.
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النموذج التقلیدي للنظام الرئاسي)، وبریطانیا على أنها لوالیات المتحدة األمریكیة (لُینظر 

فرنسا من الدول األوائل التي  عدالنموذج التقلیدي للنظام البرلماني). ثالثاً، تعلى أنها (

ترتیبات شبه رئاسیة، وبالتالي، لدیها تجربة طویلة في هذا النظام، وهذا یزید من اعتمدت 

باإلضافة إلى فرنسا، سیتم التطرق إلى  جاذبیة النظام "شبه الرئاسي" على الطریقة الفرنسیة.

شبه رئاسیة)، وٕادخالها في النقاش حسب ما  اً كل من مصر، وتونس (وهي بلدان تعتمد أطر 

 إلثراء واكساب النقاش زخمًا أكبر. تقتضیه الحاجة؛ 

بصدد توجیه دعوة لتبني النظام شبه الرئاسي على  أنني لست إلى ال بد من اإلشارة هنا،

هیًا، أن تطبیق الترتیبات بد وأخذه كقالب دستوري جاهز، فلیس شرطًا وال ،الطریقة الفرنسیة

سیاسي فاعل ومستقر؛  الدستوریة الموجودة في فرنسا یعني بالضرورة الوصول إلى نظام

فلكل بلد خصوصیته وتقالیده المختلفة عن الدول األخرى، أیضًا درجة الدیمقراطیة في بلد ما 

 ومدى رسوخها، لهو من العوامل المهمة في نجاح نظام سیاسي من عدمه.

ومن هنا الهاجس الذي یرافق الباحث، أن النظام شبه الرئاسي ال یعتبر وصفة سحریة معدة 

، على العكس من ذلك، ومستقر إلى نظام فاعل بشكل یقینيبمجرد اتباعها، سنصل  مسبقًا،

من الترتیبات الدستوریة المعقدة والصعبة، التي تحتاج إلى أن تصمم  دالنظام شبه الرئاسي یع

عدة عوامل أخرى خارج نطاق نوع النظام.  ،بشكل دقیق ومتقن، وأن یوضع في الحسبان

سیاسي هش؛ مرشح بشكل أكبر من أي نظام آخر لحدوث  دون ذلك سنكون أمام نظام

 ككل. سیاسيصراعات وأزمات، ربما تصل لدرجة أن تعصف بالنظام ال
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لغایات هذا البحث، هو المفهوم الضیق،  وفقًا لذلك، فإن المفهوم المعتمد للنظام السیاسي

متبعة في الفصل الذي یعني نظام الحكم في الدولة. بكلمات أكثر وضوحًا، یعني الطریقة ال

بین السلطات، والعالقة في ما بینها، وكیفیة عملها، واإلطار القانوني والدستوري المنظم 

 7لها.

 تقسیم البحث:

تم تقسیم هذا البحث إلى جزئین، أما الجزء األول، سیخصص للحدیث بشكل أساسي عن 

عن النظام شبه اإلطار المفاهیمي والنظري للنظام شبه الرئاسي، لیتم بعد ذلك الحدیث 

الرئاسي على الطریقة الفرنسیة، واستخدامه كنقطة انطالق للتحلیل الذي سیتم في الجزء 

في فلسطین، تحدیدًا، الحدیث عن  سیاسيالثاني، والذي سیخصص للحدیث عن النظام ال

ستعرض أهم اإلشكالیات واإلخفاقات أي وطبیعته. من خالل ذلك، سسیاسأزمة النظام ال

ختم النقاش في الجزء الثاني، باقتراح الفلسطیني، أل سیاسيلتي تعتري النظام الالدستوریة ا

آلیات ومؤسسات دستوریة تكفل مواجهة اإلخفاقات واإلشكالیات الدستوریة القائمة. وتشكل 

 فاعل ومستقر.   سیاسيفي الوقت نفسه، خطوة تجاه تأسیس نظام 

 

 

                                                                 
أوراق في النظام السیاسي الفلسطیني الفلسطینیة،" في  جورج جقمان، "تجربة النظام السیاسي الفلسطیني في ظل السلطة 7

 .64)، 2013(رام هللا: مواطن، المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة،  وانتقال السلطة
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 یةالنماذج التقلیدیة والحدیثة للنظم السیاس. 2

تقسم األنظمة السیاسیة تبعًا للطریقة التي اعتمدتها الدولة في الفصل بین السلطات، كون 

 السیاسیة مبدأ الفصل بین السلطات یعتبر من الركائز األساسیة التي تعتمد علیها األنظمة

لة الدیمقراطیة. بعبارة أخرى، فإن العالقة القائمة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الدو 

 8تحدد صورة النظام السیاسي.

" في نییالتقلید ینیعد كًال من النظامین الرئاسي والبرلماني "النموذجمن ناحیة تاریخیة، 

النظام شبه الرئاسي "النموذج الجدید" في الفصل بین  دالفصل بین السلطات، بینما یع

 السلطات.

اسیة المختلفة، مع اهتمام أكبر ، على اإلطار المفاهیمي والنظري للنظم السیالجزءیركز هذا 

مفهوم فكرة  وذلك بإیالء اهتمام حول ،النظام شبه الرئاسي "النموذج الجدید" في تحلیل ونقاش

، من جهة. ومن جهة أخرى، الحدیث عن النظام شبه الرئاسیة وعالقتها باالستقرار المؤسسي

 النظام. لهذا ناجحالسیاسي "شبه الرئاسي" على الطریقة الفرنسیة كنموذج 

نظم الحكم المختلفة تحدیدًا النظم  عن، األول یتحدث قسمینإلى  جزءم هذا السُیقسّ ، وعلیه

یتحدث عن النظام ف . أما الثانيالرئیسیة الثالثة (الرئاسیة، البرلمانیة، وشبه الرئاسیة)

                                                                 
. عبد 364)، 2010(عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع،  الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستورينعمان الخطیب،  8

 النظم السیاسیة والقانون الدستوري: التجارب الدستوریة السابقة والالحقة لوثیقة اإلستقالل الوطني الفلسطینياوي، الملك الریم

 .   118)، 2009(القدس: بال دار نشر، 
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جح نانموذج على  اً واضح مثاالً عتباره ا، بةالفرنسی على الطریقة السیاسي "شبه الرئاسي"

 .عتمد ترتیبات شبه رئاسیةت لدولة

 نظم الحكم المختلفة: النماذج الرئیسیة 1.2

یصنفها إلى أنظمة رئاسیة وأنظمة برلمانیة  ، عادة،التقسیم األكثر شیوعًا لألنظمة السیاسیة

تسم النظام بالفصل الجامد بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة اوأنظمة شبه رئاسیة؛ فإذا 

(تعتبر الوالیات المتحدة األمریكیة النموذج األشهر لهذا النظام)؛ أما إذا  اً رئاسی اً نظام یكونف

اتسم النظام بالفصل المرن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، أي یقوم على التعاون بین 

 أما إذا (تعتبر المملكة المتحدة النموذج األشهر لهذا النظام)؛ اً برلمانی اً نظام فیكونالسلطات 

وال  اً بحت اً رئاسی اً نظام دجمع النظام بین خصائص النظام الرئاسي والبرلماني، فهو ال یع

لهذا  الشهیرةذج االنمأحد فرنسا  د(تع "شبه رئاسي" اً نظام بل یكون اً بحت اً برلمانی اً نظام

 9النظام).

 البرلماني وشبهو األنظمة الثالثة (الرئاسي تعرض بإیجاز لخصائص هذه أوفیما یلي س

 الرئاسي) على التوالي.

 

 

                                                                 
ار النھضة العربیة،  النظم السیاسیة: الدولة والحكومةانظر: محمد كامل لیلة، 9 . وأنظر: وسیم 848-847)، 1969(بیروت: د

(االسكندریة:  النظم السیاسیة والقانون الدستوري. وأنظر: عبد الغني بسیوني، 23"، "دراسة مقارنة للنظم السیاسیةبو فاشیة، أ

 .364، الوسیط في النظم السیاسیة. وأنظر: نعمان الخطیب، 212-211)، 1997منشأة المعارف، 
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 لنظام الرئاسيا 1.1.2

 هیتمیز النظام السیاسي الرئاسي باعطاء مكانة مركزیة للرئیس تجعل الكفة ترجح لصالح

. فالرئیس في هذا النظام نفسه مقارنة مع السلطات األخرى، فهو یسود ویحكم في الوقت

الصالحیات والسلطات  یدیه، ویجمع في ب (بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة)الشع هینتخب

نما یوجد إ ،مجلس وزراء بالمعنى المتعارف علیهلد و في هذا النظام ال وجف. كافة التنفیذیة

) یعینهم رئیس الدولة أمین عاممعاونین بمثابة وزراء (یطلق علیهم في الوالیات المتحدة اسم 

لتنفیذ سیاسة الرئیس  كما له أن یعزلهم؛ فهم أداة 10،مجلس الشیوخبعد الحصول على موافقة 

في النظم  التي هي من صالحیة الرئیس وحده -دون أن یتدخلوا في صنع هذه السیاسة 

 بحیث ال یتجاوز دورهم (الوزراء/المعاونین) –دون دور جوهري للسلطات األخرى  الرئاسیة

 11بداء الرأي والمشورة دون وجود أي الزام على رئیس الدولة األخذ بهذه األراء.إ عن

، ومن بین السلطات الجامدمن المعاییر المهمة التي تمیز النظام الرئاسي، معیار الفصل و 

مظاهر هذا الفصل بین السلطات؛ أنه ال یجوز لرئیس الدولة حل البرلمان أو دعوة البرلمان 

لالنعقاد أو إنهاء اجتماع البرلمان، وأیضًا ال یجوز لرئیس الدولة تأجیل انعقاد البرلمان، وفي 

مقابل ال یجوز للبرلمان مساءلة الرئیس أو الوزراء (المعاونین) بتوجیه األسئلة ال

                                                                 
 یكي.أنظر: الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من الدستور األمر 10
(اإلسكندریة: منشأة المعارف، بال سنة  القانون الدستوري والنظم السیاسیةعبد الحمید متولي وسعد عصفور ومحسن خلیل،  11

النظم السیاسیة . وأنظر: عبد الكریم علوان، 370، الوسیط في النظم السیاسیة. وأنظر: نعمان الخطیب، 237-236نشر)، 

 في ". وأنظر: منعم مخلف، "النظام الدیمقراطي الرئاسي،211-208)، 2009افة والنشر، (عمان: دار الثق والقانون الدستوري

أمان، -(رام هللا: االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة صراع الصالحیات وغیاب المسؤولیات في السلطة الوطنیة الفلسطینیة

طتین التشریعیة والتنفیذیذیة في السلطة الوطنیة تقریر حول إشكالیة العالقة بین السل. وأنظر: عزیز كاید، 51-55)، 2007

 .3)، 2000(رام هللا: الھیئة المستقلة لحقوق المواطن،  الفلسطینیة
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وبالضرورة ال یحق للبرلمان أن یسحب الثقة عن الرئیس أو الوزراء،  12واالستجوابات الیهم،

كما ال یمكن الجمع بین عضویة الوزارة وعضویة البرلمان، وأیضًا ال یجوز للوزراء حضور 

 13فتهم الوزاریة.جلسات البرلمان بص

فصالً  دبین السلطات في النظام الرئاسي ال یع الجامد ویشار في هذا الصدد، أن الفصل

فمثًال یحق  14من التداخل بین السلطات؛ – وٕان كان ضئیالً  -هامش  ثمةإنما  ،مطلقاً 

ان، لرئیس الدولة في الوالیات المتحدة االعتراض على مشاریع القوانین التي وافق علیها البرلم

أعضاء  ولكن یمكن للبرلمان تجاوز هذه المسألة من خالل اقرار القانون بأغلبیة ثلثي

للبرلمان في بعض اختصاصات السلطة التنفیذیة؛ یتمثل ًا هناك دور  البرلمان، في المقابل فإن

 15في دور البرلمان في المصادقة على المعاهدات أو رفضها، وفي تعیین كبار الموظفین.

النظام الرئاسي (تحدیدًا النظام الرئاسي في الوالیات المتحدة األمریكیة)  ر، أنوجدیر بالذك

موافقة أو دون الحاجة ل -تتم بشكل دوري  (الرئاسیة والبرلمانیة) یتمیز، بان اإلنتخابات

 16وبتواریخ معروفة مسبقًا، وفق نظام انتخابي محدد. – خرصدور قرار من الطرف اآل

                                                                 
عدم الخضوع للمساءلة السیاسیة ال ینفي المسؤولیة الجنائیة، فرئیس الدولة ومعاونیھ شأنھم شأن باقي موظفي الدولة،  12

كان االتھام الجنائي یتطلب اجراءات خاصة كموافقة البرلمان بأغلبیة یحددھا  یخضعون لقواعد المسؤولیة الجنائیة، وإن

 .60)، 2012(نابلس: جامعة النجاح،  موقع النظام السیاسي الفلسطیني من النظم النیابیة في العالمالدستور. محمد عیسى، 
)، 1977یروت: األھلیة للنشر والتوزیع، الجزء األول (ب القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة،أنظر: أندریھ ھوریو،  13

.  وأنظر: عصام 3، تقریر حول إشكالیة. وأنظر: كاید، 239-238 القانون الدستوري،. وأنظر: متولي وعصفور وخلیل، 212

 .307-306)، 2010(عمان: دار الثقافة والنشر،  النظم السیاسیة: أسس التنظیم السیاسيالدبس، 
الفصل الصارم بین السلطات، خفف ولطف من ھذا الفصل الصارم؛ الواقع العملي الذي تطلب  نحى الدستور األمریكي إلى 14

 من السلطات التعاون من اجل ضمان استمرار سیر العمل في الدولة. 
 .372-370، الوسیط في النظم السیاسیة. وانظر: نعمان الخطیب، 54، النظام الدیمقراطي"مخلف،"  15
 .7، "قانون التشریع"خلیل،  16
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بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في النظام الرئاسي ما جاء ولعل أفضل توصیف للفصل 

"كل سلطة من السلطتین مستقلة عضویًا ووظائفیًا. وكل منهما بقوله:  "أندریه هوریو"به 

، وضمن دائرته، القدرة على التقریر. یضاف إلى ذلك أن الواحدة تمتلك أیضاً اً یمتلك تمام

 17اللزوم".القدرة على منع السلطة األخرى عند 

 لنظام البرلمانيا 2.1.2

أي یوجد فصل بین منصبي رئیس الدولة  ،یقوم النظام البرلماني على ثنائیة السلطة التنفیذیة

، (رئیس الحكومة وأعضاء الحكومة) والحكومة –ملك أو رئیس منتخب من البرلمان  -

غیر  من ثم فإنهط، و األول ال یتمتع بصالحیات تنفیذیة فعلیة، فهو یمارس دورًا رمزیًا فق

مسؤول سیاسیًا، أما المسؤولیة الجنائیة فیجب التفریق بین الدول البرلمانیة الجمهوریة (هنا 

تمتع ت ةسأل جنائیًا)، أما الثانیسأل جنائیًا) والدول البرلمانیة الملكیة (هنا الملك ال یُ الرئیس یُ 

 18جنائیًا. ةطبیعة الحال مسؤولسیاسیًا وب ةمسؤول يحیات تنفیذیة فعلیة، وبالتالي فهبصال

 -علیها  اً الذي یكون بالعادة رئیس األغلبیة البرلمانیة أو محسوب -یقوم رئیس الوزراء 

 التي یجب ان تنال الثقة من البرلمان لكي 19المكلف من رئیس الدولة بتشكیل الحكومة،

                                                                 
 .212، الجزء األول، القانون الدستوريھوریو،  17
صراع  "النظام الدیمقراطي البرلماني،" في . وأنظر: سمیر عوض،149-147 القانون الدستوري،متولي وعصفور وخلیل،  18

)، 2007ان، ام-(رام هللا: االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة الصالحیات وغیاب المسؤولیات في السلطة الوطنیة الفلسطینیة

 .35-34، ""دراسة مقارنة. وأنظر: أبو فاشة، 208-207، النظم السیاسیة. وأنظر: عبد الغني بسیوني، 61-62
لذكر أن صالحیة رئیس الدولة بتكلیف رئیس الوزراء لیست صالحیة مطلقة، فھو مقید بأن یختار رئیس الوزراء من  19 جدیر با

خارج األغلبیة البرلمانیة یعني بالضرورة عدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان. األغلبیة البرلمانیة، فاختیاره لشخص من 

 .150، القانون الدستوريأنظر: متولي وعصفور وخلیل، 
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مرة الممنوحة لها من ، واستمراریة الحكومة وقوتها مرهون بالثقة المستمباشرة أعمالهاتستطیع 

 20البرلمان.

طریقة الفصل بین السلطات من العوامل المحوریة في تحدید  تعد، یر إلیهكما سبق وأش 

الفصل بین السلطات في النظام الرئاسي الذي یقوم على  خالفشكل النظام السیاسي. فعلى 

نظام البرلماني االستقالل الوظیفي والعضوي بین السلطات، یقوم الفصل بین السلطات في ال

 21على التعاون والتوازن بین السلطات (ویسمى أحیاناً الفصل المرن بین السلطات).

بعبارة أكثر وضوحًا؛ فإن النظام البرلماني یعطي صالحیات للسلطة التنفیذیة تمارسها تجاه 

صالحیات للسلطة التشریعیة تمارسها تجاه  ه،نفسالسلطة التشریعیة، كما یعطي في الوقت 

سلطة التنفیذیة؛ فیحق للسلطة التنفیذیة اقتراح القوانین، ولها حق اصدار القوانین المقرة من ال

البرلمان، وأیضًا لها أن توافق أو تعترض على القوانین المقترحة من البرلمان، كما یحق 

ة طة التنفیذیلللسلطة التنفیذیة دعوة البرلمان لالنعقاد أو إنهاء اجتماع البرلمان، ویحق للس

في المقابل من صالحیات البرلمان منح الثقة للحكومة، كما یحق للبرلمان  .حل البرلمان

وكنتیجة تقنیة لذلك یمكن للبرلمان أن یسحب الثقة من  22مراقبة الحكومة ومساءلتها،

 23الحكومة.

                                                                 
20 Asem Khalil, "Beyond the Written Constitution: Constitutional Crisis of, and the 

Institutional Deadlock in, the Palestinian Political System as Entrenched in the Basic 

Law," International Journal of Constitutional law 11 (2013: 48).   
 .35 "دراسة مقارنة"،أبو فاشة،  21
السؤال، وھو عبارة عن استفسارات واستیضاحات یوجھھا عضو البرلمان  -1ومن وسائل رقابة البرلمان علىى الحكومة:  22

ء في الحكومة حول أمر معین إلزالة الغموض حولھ أو للفت نظر الوزیر إلى ھذا األمر، وفي السؤال تنحصر إلى أحد الوزرا



16 
 

 
 

إضافة إلى ذلك، یدخل في مظاهر التعاون والتداخل بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة؛ 

لجمع بین عضویة الحكومة وعضویة البرلمان؛ أحقیة دخول الوزراء للبرلمان بصفتهم جواز ا

الوزاریة (بالعادة یكون ذلك لشرح سیاسة الحكومة والدفاع عنها أو للرد على استجواب أو 

سؤال موجه من البرلمان)؛ تجهیز الموازنة بشكل مشترك؛ فعملیة إعداد الموازنة هي من 

 24ال تعتبر الموازنة نافذة إال بموافقة البرلمان علیها.صالحیة الحكومة ولكن 

 ،نقطة االرتكاز في النظام البرلماني 25اعتمادًا على ما سبق، یعد معیار المسؤولیة الوزاریة

مكانیة مساءلة البرلمان للحكومة وسحب الثقة عنها، والتي یقابلها إمكانیة إالتي تعني 

 26الحكومة حل البرلمان.

 

                                                                                                                                                                                  
دائرة النقاش بین عضو البرلمان (موجھ السؤال) وعضو الحكومة (الموجھ إلیھ السؤال) بحیث ال یجوز ألعضاء البرلمان 

االستجواب، ھو عكس السؤال وأخطر؛ ألنھ یحوي بین  -2خرین. األخرین التدخل وكذلك الحال بالنسبة ألعضاء الحكومة اآل

ً ألحد الوزراء أو للحكومة بشكل كامل، یمكن أن  ینتج عنھ سحب الثقة عن أحد الوزراء أكثر من ذلك سحب الثقة  ثنایاه اتھاما

ً ال ینحصر النقاش في االستجواب بین عضو البرلمان (موجھ اإلستجواب) و عضو الحكومة (الموجھ عن الحكومة ككل، أیضا

إلیھ اإلستجواب) كما ھو الحال مع السؤال، بل یحق لجمیع أعضاء البرلمان التدخل في النقاش، وبقاء اإلستجواب من عدمھ غیر 

متوقف على مقدم اإلستجواب كما ھو الحال مع موجھ السؤال في حالة السؤال، فمثالً إذا تنازل عضو البرلمان (مقدم 

التحقیق البرلماني، ھو  -3ستجواب ال یعني انتھاء اإلستجواب، فیمكن للبرلمان أن یستمر في االستجواب. االستجواب) عن اال

إجراء یجریھ البرلمان للتحقیق في أمر معین أو فساد في جھة معینة والذي یكون عادة من قبل لجان یشكلھا البرلمان من 

اجل التحقیق في أمر معین) أو لجان دائمة.  أنظر: متولي وعصفور أعضائھ، ھذه اللجان اما أن تكون لجان مؤقتة (تشكل من 

 .928-923النظم السیاسیة، . وأنظر: لیلة، 154-153، القانون الدستوريوخلیل، 
 .212-211 النظم السیاسیة،. بسیوني، 153-152، القانون الدستوريأنظر: متولي وعصفور وخلیل،  23
 .35، "دراسة مقارنة"أنظر: أبو فاشة، . و212-211، النظم السیاسیةبسیوني،  24
وتنقسم المسؤولیة الوزاریة إلى مسؤولیة تضامنیة وفردیة، التضامنیة تعني وجود مسؤولیة جماعیة للحكومة فإذا حدث خطأ  25

ولیة في إدارة الحكومة لشؤون الدولیة، فإنھ یترتب على ھذا الخطأ مساءلة الحكومة وسحب الثقة عنھا بشكل كامل. اما المسؤ

الفردیة تعني مسؤولیة أحد أعضاء الحكومة لخطأ فردي ارتكبھ یترتب علیھ سحب الثقة عن ھذا الوزیر دون أن یكون ھناك 

 .929، النظم السیاسیةتأثیر على الحكومة. لیلة، 
 .918المرجع السابق،  26
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 شبه الرئاسي لنظاما 3.1.2 

هذا النظام، "على ما  27النظام شبه الرئاسي النموذج األحدث في الفصل بین السلطات، دیع

فمع نهایة التسعینات كانت الحكومات شبه الرئاسیة  28یبدو هو نوع النظام الذي حان وقته".

، وفي 2007% مع حلول عام 33% من الحكومات في العالم، لترتفع النسبة إلى 22تشكل 

، وصل عدد الدول التي تأخذ بالنظام شبه 2010، / تشرین األولمة أعدت في أكتوبرقائ

 29دولة. 60الرئاسي إلى ما یقارب 

 مفاهمیة نقاشات 1.3.1.2

"كنموذج جدید" منفصل عن النظامین الرئاسي  -قُدم النظام شبه الرئاسي ألول مرة 

كان ذلك في خضم  1970،30في عام  "موریس دوفرجیه"على ید الفقیه  –والبرلماني 

                                                                 
27Cindy Skach, "The “Newest” Separation of Powers: Semipresidentialis," International 

Journal of Constitutional law 5, no. 1 (2007): 2. 
28 Robert Elgie, "Duverger, Semi-presidentialism and the Supposed French Archetype," 

West European Politics 32, no. 2 (2009): 2 

http://doras.dcu.ie/4513/1/Elgie_WEP_2009_Duverger_and_semi-presidentialism.pdf. 
(السوید: المؤسسة الدولیة  }دراسة مقارنة{المحاور العملیة في بناء الدساتیرالمؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات،  29

. والدول التي تضمنتھا القائمة، ھي: فرنسا، فنلندا، تركیا، رومانیا، أیسلندا، أیرلندا، 41-40)، 2012للدیمقراطیة واالنتخابات، 

مور الشرقیة، نامیبیا، بورندي، توغو، النیجر، الكامیرون، بیرو، جابون، أوكرانیا، بولندا، جورجیا، الرأس األخضر، تشاد، تی

الیمن، البرتغال، ھایتي، روسیا، جمھوریة أفریقیا الوسطى، رواندا، كازخستان، ساو تومي برینسیبي، قرغیزتان، لیتوانیا، 

ا،  وفینیا، جنوب فیتنام، سریالنكا، تایون، تنزانیا، الكونغو برازافیل، السنغال، مقدونی جزر القمر، الجزائر، صربیا، سلوفاكیا، سل

مدغشقر، مالي، موریتانیا، مولدوفا، منغولیا، الجبل األسود، موازمبیق، جزر القمر، كرواتیا، الجمھوریة التشیكیة، جمھوریة 

 .41، روسیا البیضاء، بلغاریا، بوركینا فاسو. المرجع السابق، الكونغو الدیمقراطیة، الجزائر، أرمینیا، النمسا، أذربیجان
30 Elgie, "Duverger, Semi-presidentialism," 1. 

ال یزال تصنیف النظام شبھ الرئاسي كنموذج جدید أمر جدلي حتى اآلن بین كثیر من الفقھاء الذین یرون أن النظام شبھ الرئاسي 

المنظمة الدولیة للتقریر عن الدیمقراطیة، عن التنوع في النظامین الرئاسي والبرلماني. ال یعدو أن یكون إال شكل طبیعي ناتج 

 ً  .3-2)، 2012(السوید: المنظمة الدولیة للتقریر عن الدیمقراطیة، أنظمة الحكم: النظام شبھ الرئاسي نموذجا
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وما  1958محاولته وصف النظام السیاسي كما جاء في دستور الجمهوریة الخامسة عام 

؛ إذ یرى دوفرجیه أنه ال یمكن إدراج النظام السیاسي 1962طرأ علیه من تعدیالت عام 

ة للجمهوریة الخامسة ضمن األطر الدستوریة التقلیدیة (البرلماني والرئاسي)؛ فنظام الجمهوری

النظامین البرلماني والرئاسي؛ رئیس منتخب من الشعب  الخامسة یتضمن خصائص من كال

یتمتع بصالحیات كبیرة (من سمات بعض النظم الرئاسیة)، الحكومة تعتمد على ثقة البرلمان 

(من سمات النظم البرلمانیة). هذا ما دفعه لتقدیم مفهوم جدید أطلق علیه "الحكومة شبه 

 31الرئاسیة".

من أمثلة كثیرة ممكنة للنظام شبه  اً ذلك، یعتبر النظام شبه الرئاسي الفرنسي واحد ومع

الرئاسي، ولیس النموذج األصلي للنظام شبه الرئاسي، ففي أحسن الظروف یمكن اعتباره 

 32النموذج األصلي لنموذج معین من النظم شبه الرئاسیة.

هي: رئیس منتخب باالقتراع  33ة معاییر،على ثالث "لدوفرجیه"یقوم النظام شبه الرئاسي وفقًا 

ووزراء  ،رئیس قوي یتمتع بسلطات رئاسیة كبیرة جدًا؛ إلى جانبه، رئیس وزراء 34العام؛

                                                                 
31  Ernst Veser, "Semi-presidentialism-Duvergers Concept – A New Political System 

Model," 1-2. Available at: http://www.rchss.sinica.edu.tw/app/ebook/journal/11-01-

1999/11_1_2.pdf 

 ً لرئاسي نموذج جدیدا ً في الوقت نفسھ؛ جدیداً من جھة وضع النظریات حول ھذا النظام؛ قدیماً وجوداً  -یعتبر النظام شبھ ا قدیما

 . Khalil, "Beyond the," 16 قدم جمھوریة فایمار
32 Elgie, "Duverger, Semi-presidentialism," 1. 

لم یكن أول تطبیق لھ في فرنسا، فقد سبقھا كثیر من الدول؛  -قبل أن یعرف بھذا االسم  –جدیر بالذكر أن النظام شبھ الرئاسي 

 .2، أنظمة الحكمالدیمقراطیة، . المنظمة الدولیة للتقریر عن 1937وأیرلندا  1920، النمسا 1919، فنلندا 1919فایمار 
یبرر دوفرجیھ اعتماده ھذه المعاییر، بما یلي: "لیس من المعتاد في العلوم السیاسیة بناء نماذج تحلیلة محددة في البدایة من  33

اعد اللعبة . ِقبل الدساتیر. ومع ذلك، ال یمكن ألحد أن یحلم بمشاھدة لعبة كرة القدم أو لعبة الورق دون األخذ بعین اإلعتبار قو

 ,Veser, "Semi-presidentialism"5 حیث تشكل جانباً أساسیاً من إستراتیجیة وتكتیك الالعبین، اإلطار الذي یحددونھ". 
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 اً یتمتعون بسلطات تنفیذیة وحكومیة، ولهم أن یستمروا في مراكزهم ما دام البرلمان داعم

نظام في الجمهوریة الخامسة لل اً حصری اً أن "نموذجه الجدید" وصف "دوفرجیه" عِ لم یدّ  35لهم.

 36لستة أنظمة أخرى. اً فقط، بل أیضاً وصف

یتناوب بین مراحل  -حسب دوفرجیه  –من الضروري اإلشارة هنا، بأن النظام شبه الرئاسي 

عندما تكون األغلبیة في البرلمان لحزب الرئیس فإننا  38كما یلي: 37الرئاسیة والبرلمانیة،

ندما تكون األغلبیة في البرلمان لحزب غیر حزب ولكن ع 39نكون أمام نظام رئاسي،

 40.الرئیس، فنكون أمام نظام برلماني

، أنه لم یوضح ما المقصود بسلطات رئاسیة "كبیرة جدًا"؟ "دوفرجیه"یؤخذ على تعریف ما 

فعدم الوضوح المرافق لهذا المفهوم یؤدي إلى تفسیره بطرق مختلفة، وبالتالي اإلختالف في 
                                                                                                                                                                                  

لف المعیار األول لدوفرجیھ ھناك رأي جدیر باالھتمام 34 أنھ برلماني حتى لو اشتمل یخا ؛ أنھ من الممكن أن یتم وصف نظام ما ب

رأي  المقابل یمكن وصف نظام ما بأنھ شبھ رئاسي حتى لو امتلك رئیس غیر منتخب باالقتراع العام. على رئیس منتخب، في

 .Khalil, "Beyond the," 19 للدكتور عاصم خلیل، أنظر:
35 Veser, "Semi-presidentialism," 2. 

ل دراستھ النظام شبھ الرئاسي في سبع دوفرجیھ یقسم النظام شبھ الرئاسي لجھة السلطات الرئاسیة إلى ثالث فئات، وذلك من خال

دول، وذلك على النحو التالي: رئیس شرفي ال یتمتع بصالحیات فعلیة (كما في ایسلندا، النمسا وأیرلندا)، رئیس قوي یتمتع 

 .Ibid, 5بصالحیات فعلیة (كما في فرنسا)، صالحیات موزعة بین الرئیس والبرلمان (كما فنلندا، فایمار والبرتغال). 
36 Khalil, "Beyond the," 18. 

 .Veser, "Semi-presidentialism," 5األنظمة الستة األخرى، ھي: النمسا، ایرلندا، ایسلندا، فایمار، فنلندا، البرتغال. أنظر: 
ً مھما في تحدید ھذا التناوب، وھي: الترتیبات والقواعد التي یضعھا ال 37 ً لدوفرجیھ، ھناك ثالثة معاییر تلعب دورا دستور، وفقا

 ",Skach, "The Newestعالقة رئیس الدولة مع حزب األغلبیة في البرلمان، التقالید (اإلرث التاریخي) والظروف. أنظر:

 . .Khalil, "Beyond the," 19 وأنظر: .5
38Ibid, 18-19. 

ملة في البرلمان، بینما فإن السلطات الدستوریة للرئیس تكون شبھ كافي ھذه الحالة وعندما یكون الرئیس زعیم األغلبیة  39

 .Elgie, "Duverger, Semi-presidentialism," 13. أنظر: سلطات رئیس الوزراء تضعف
یسمى ھذا الوضع "بالتعایش"، في ظلھ تكون السلطات الدستوریة لرئیس الدولة أضعف مقابل السلطات الدستوریة التي یتمتع  40

 .Ibidاستخدام الصالحیات الممنوحة لھ.  بھا رئیس الوزراء، ومع ذلك یبقى للرئیس امكانیة
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بصورة  -ه الرئاسیة. نتیجة لذلك، برز نهج آخر ُیعَّرف النظام شبه الرئاسي تحدید  الدول شب

بأنه النظام الذي ُینتخب فیه رئیس الدولة من الشعب لفترة  –أقل تعقیدًا من تعریف دوفرجیه 

التعریف السابق  41ن أمام البرلمان.لیمحددة ویكون فیه رئیس الوزراء ومجلس الوزراء مسؤو 

لحسم الجدال الدائر  -ویطلق علیه تعریف ما بعد دوفرجیه  – "رت إلجيروبهو من اقتراح "

من خالل حذف مسألة  ، ذلك، كان حول الئحة البلدان التي تدخل في اإلطار شبه الرئاسي

 42صالحیات الرئیس من تعریف النظام شبه الرئاسي.

البلدان شبه على الرغم من كون التعریف األخیر یساهم في تقلیل حدة الخالف حول الئحة 

 اً تعریف أیضاً  إال انه یعتبر 43الرئاسیة، وُیسَّهل معرفتها بمجرد إلقاء نظرة على دساتیرها،

؛ ألنه ببساطة، هل معیار "الرئیس المنتخب من الشعب" (حتى لو كان بال صالحیات اً مبتور 

وبین النظام  فعلیة) كافیًا لتمییز النظام شبه الرئاسي عن النظم األخرى؟ ما الفرق حینها بینه

 البرلماني؟ 

بكلمات أخرى، من غیر المتصور أن نتحدث عن نظام شبه رئاسي لدیه رئیس بصالحیات 

شرفیة ورمزیة فقط، كما الملك (یقابله الرئیس في األنظمة الجمهوریة) في المملكة المتحدة. 

، مرة وعلیه فوجود رئیس یتمتع بصالحیات فعلیة هو أمر ضروري في النظم شبه الرئاسیة

أخرى، تبقى المشكلة كما في تعریف دوفرجیه، ما درجة الصالحیات التي یجب أن یتمتع بها 

                                                                 
41 Elgie, "Duverger, Semi-presidentialism," 4-5. 
42 Robert Elgie, "Three Waves of Semi-Presidential Studies," Democratization 23, no. 1 

(2015): 53. http://dx.doi.org/10.1080/13510347.2014.960853.  
43 Ibid, 5.  
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 ةالرئیس للقول بأنه نظام شبه رئاسي؟ هل یجب أن تكون هذه الصالحیات مشابه

للصالحیات التي یتمتع بها الرئیس في النظام الرئاسي التقلیدي؟ أیضًا، ما هي درجة 

مع رئیس  یتمتع بها الرئیس في النظام شبه الرئاسي مقارنةً  الصالحیات التي یجب أن

یات بین الرئیس ورئیس الوزراء؟ أم أن جب أن یكون هناك توازن في الصالحالوزراء؟  هل ی

 ؟أكبرصالحیات الرئیس یجب أن تكون 

على أیة حال، فمن الصعوبة بمكان وضع سمات محددة للنظام شبه الرئاسي، فكما سبق 

ناك أمثلة كثیرة ممكنة للنظام شبه الرئاسي، فال یوجد نموذج أصلي له على وأن قلنا، ه

العكس من النظم التقلیدیة؛ البرلماني (المملكة المتحدة النموذج األصلي له) والرئاسي 

 (الوالیات المتحدة النموذج األصلي له). 

األبرز  تینالمیز للنظام شبه الرئاسي، فإن  ییر موحدةامعو مبادئ ومع ذلك، ورغم عدم وجود 

ا في النظم شبه الرئاسیة، هي: "الفصل اإلضافي للسلطات" مواألكثر أهمیة المتفق علیه

والذي ینتج عنه رأسین للسلطة التنفیذیة؛ رئیس الدولة ورئیس الوزراء، األول، منتخب من 

من قبل الشعب، والثاني، یتم اختیاره بطریقة غیر مباشرة من قبل الرئیس أو البرلمان أو 

، عن رئیس الوزراء وحكومته) في جمیع األحوال یكون للبرلمان حق سحب الثقة( كلیهما

ویكون لرئیس الدولة  44السلطة التنفیذیة) مستقالن ویتمتعان بالشرعیة، كالهما (رأسيّ 

                                                                 
44 Skach, "The “newest ","  4. 
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یتشاركان في السلطة  )رئیس الدولة ورئیس الوزراء(ا كلیهمت تنفیذیة مما یعني أن سلطا

 45التنفیذیة.

هي عدم التوازن  -ال تقل أهمیة عن المیزة السابقة  التي -للنظام شبه الرئاسي  الثانیةة میز ال

أمام  سیاسیاً  في المسؤولیة بین رأسي السلطة التنفیذیة؛ بالنسبة لرئیس الدولة غیر مسؤول

واستمراره في والیته ال یعتمد على موافقة البرلمان، في حین أن رئیس الوزراء ال  ،البرلمان

أمام  سیاسیاً  مسؤولفهو  ،كنه االستمرار في منصبه دون موافقة البرلمان، وبطبیعة الحالیم

 46البرلمان.

وعلى الرغم من  –الذي ، سابق الذكر "روبرت إلجي" ن تعریفیمثال ،ن أعالها، المیزتعملیاً 

سأعتمده كتعریف للنظام شبه الرئاسي  –مالحظاتي التي أبدیتها على هذا التعریف سابقا 

والباحثین، بإعتباره البدیل  لفقهاءمعتمد لدى أغلبیة الغایات هذه الرسالة، كون هذا التعریف 

 47الذي حل مكان تعریف دوفرجیه.

ن) من األنظمة ان (أو فئتاوكنتیجة منطقیة لالختالفات بین النظم شبه الرئاسیة، برز نموذج

النموذج الذي یكون فیه رئیس  الرئاسي"، وهو –شبه الرئاسیة، وهما: نموذج "رئیس الوزراء 

 -الوزراء ومجلس الوزراء مسؤولین أمام البرلمان فقط. في حین أن نموذج "الرئیس 

                                                                 
 .43، المحاور العملیةالمؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات،  45

46 Skach, "The "newest","  5. 

في بعض النظم شبھ الرئاسیة ال یكون ھناك حاجة لموافقة البرلمان من أجل تعین رئیس الوزراء، ولكن في جمیع األحوال،  

 یبقى للبرلمان حق سحب الثقة منھ.
47 Elgie, "Three Waves of Semi-Presidential Studies," 53.    
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ن أمام البرلمان والرئیس على حد یلو البرلماني"، یكون فیه رئیس الوزراء ومجلس الوزراء مسؤ 

 48سواء.

وهي: عالقة النظام شبه  بعیدًا عن النقاش أعاله، ال بد من اإلشارة هنا إلى مسألة مهمة، 

، هل من الممكن الحدیث أدقبمعنى  ملكیة). لجهة كونها جمهوریة أوبنوع الدولة (الرئاسي 

 دولة ملكیة؟ أم أنه وصف حصري للدول الجمهوریة؟في ظل  رئاسي عن نظام شبه

 من جهة ام البرلمانيمن جهة والنظ ام الرئاسي وشبه الرئاسيمن الفروق الجوهریة بین النظ

یة، ر إال في الدول الجمهو  ایوجدال یمكن أن  به الرئاسيوش م الرئاسياأخرى، هو أن النظ

 كون في الدول الملكیة والجمهوریةیعلى العكس من ذلك، یمكن أن  ام البرلمانيفیما النظ

وجود على  انتكز یر الرئاسي وشبه الرئاسي  نیماوالسبب في ذلك، أن النظ .على حد سواء

رتكز على وجود برلمان ام البرلماني، فإنه یقتراع العام، اما النظلشعب باالمنتخب من ارئیس 

، فال فرق سواء كان دون أهمیة للرئیس األعلىتنبثق عنه حكومة مسؤولة أمامه،  ،منتخب

نظام  مأما هنا نصبحألننا ملكًا أو رئیسًا (بشرط أن ال یكون منتخب من الشعب مباشرة، 

 49شبه رئاسي).

 

                                                                 
48  Cavatorta,  Francesco,  and Robert Elgie. "The Impact of Semi-Presidentialism on    

Governance in the Palestinian Authority," Parliamentary Affairs 63, no. 1 (2010): 27.   

: المؤسسة الدولیة السوید( ملیة الدستوریة اللیبیةالمحاور الرئیسیة في العوأنظر: المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات، 

                                                                                   .38)، 2014للدیمقراطیة واالنتخابات، 
ارة ثامر الخزرجي،  49 (بال مكان نشر:  السلطةالنظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة: دراسة معاصرة في إستراتیجیة إد

 http://goo.gl/SFsFzg. متوفر على الصفحة اإللكترونیة التالیة:                                    259)، 2004المنھل، 

http://pa.oxfordjournals.org/search?author1=Francesco+Cavatorta&sortspec=date&submit=Submit
http://pa.oxfordjournals.org/search?author1=Robert+Elgie&sortspec=date&submit=Submit
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 والدیمقراطیة اإلستقرار المؤسسي :طار شبه الرئاسياإل 2.3.1.2

ر، عند تحدید طبیعة نظام الحكم اتیالدس هم األهداف التي یسعى إلیها واضعوأ منطقیًا، تعد

 ،الدیمقراطیةنفسه یحترم في الوقت و  ،مستقرو  فاعل لبلد ما، هو الوصول إلى نظام سیاسي

ب أن (رئاسي، برلماني، شبه رئاسي) یج عند اختیار أي نظام ،ویعمل على ترسیخها، لذلك

ي البلد التقالید والظروف السیاسیة فخذ بالحسبان مع األ یتم بحذر وبشكل دقیق ومتقن،

 المعني.

وخطر  مصدر تهدید -لدیمقراطیة وا لالستقرار بدًال من داعم –، یمكن أن یكون فنظام الحكم

یزداد هذا الخطر في النظم التي لدیها . وفعالیة واستقرار النظام السیاسي لدیمقراطیةاعلى 

، وأیضًا كالهما بصالحیات فعلیة لكل منهما 50(رئیس ورئیس وزراء) مزدوجةسلطة تنفیذیة 

ر بحدوث صراع على (النظم شبه الرئاسیة)، یتمثل هذا الخط یستندان إلى شرعیة دیمقراطیة

نتمي إلى أغلبیة خاصة عندما یكون كل منهما م الصالحیات بین رئیس ورئیس الوزراء

، الذي یمكن أن ینتج عنه اصابة النظام السیاسي (التي یطلق علیها فترة التعایش) مختلفة

هذا فضي یُ  یصل الوضع إلى تهدید النظام الدیمقراطي ككل، فقد بالشلل، بل یمكن أن

 الصراع إلى حدوث اشتباك مسلح.

                                                                 
50 Antonio Garrido, "Semi-presidentialism and Democracy: a comparative perspective" 

(Santiago de Chile: World Congress of the International Political Science Association, 

2009): 1. Available at: http://www.rchss.sinica.edu.tw/app/ebook/journal/11-01-

1999/11_1_2.pdf 
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 ان إلى األغلبیةییس الوزراء ینتمصحیح أنه في النظم شبه الرئاسیة، عندما یكون الرئیس ورئ

لو أن الرئیس ورئیس الوزراء ینتمیان ألغلبیة من أقل  ستكون ، فإن فرص الصراعنفسها

لحدوث صراع على الصالحیات بین الرئیس ورئیس  اً یبقى الوضع مرشح مع ذلك، .مختلفة

لسیاسیة في ، عندما یكون هناك اختالف في التوجهات انفسها ألغلبیةالمنتمیان لالوزراء 

فة الرئیس، أو أن یكون في خالبعض األمور، أو أن یكون لرئیس الوزراء طموحات سیاسیة 

 51یر رئیس الوزراء بآخر محسوب علیه.یللرئیس بتغ هناك مساعٍ 

الصراع المحتمل بین الرئیس ورئیس الوزراء في النظم شبه الرئاسیة، هو جزء من صراع 

رئیس والبرلمان) وهذا یكون عندما تمتنع األغلبیة آخر لیس أقل خطورة (الصراع بین ال

التي یمكن أن تترجم عملیًا باالمتناع عن تمریر الموازنة برلمانیة عن دعم برنامج الرئیس، ال

 ،جمود في النظام ككلینتج عن ذلك  . ربمااإلمتناع عن إصدار القوانین الالزمة أوالعامة، 

 52كالقوات المسلحة. ،خل اللعبة السیاسیةمما قد یشكل محفزًا لعناصر خارجیة أن تد

: (سبق اإلشارة إلیهما) النظم شبه الرئاسیةالتمییز بین نوعین من من  ال بدفي هذا السیاق، 

(أكثر عرضة  البرلماني-والرئیس وأقل عرضة لألزمات) اً (أكثر اسقرار  الرئاسي-رئیس الوزراء

فال  رئیس الوزراء أمام البرلمان فقط،تكون مسؤولیة األول، في لألزمات وعدم االستقرار)؛ 

أما في الثاني، فإن رئیس الوزراء یكون  قالة رئیس الوزراء أو أي من الوزراء،إیحق للرئیس 

إقالة  انیستطیع والبرلمان ، بمعنى، أن الرئیسأمام مسؤولیة مزدوجة (الرئیس والبرلمان)

الجهة األخرى. تأمیین موافقة ل جةالحا رئیس الوزراء أو أي من الوزراء بإرادة منفردة ودون
                                                                 

51 Skach, "The "Newest","5 
52 Cavatorta and Elgie, "The Impact," 8. 

http://pa.oxfordjournals.org/search?author1=Robert+Elgie&sortspec=date&submit=Submit
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ضوابط، أما في الثاني، فإن الرئیس في حل البرلمان تكون ضمن  سلطةأیضًا في األول، 

 53سلطة الرئیس في حل البرلمان تكون غیر مقیدة.

االفتراض السابق، من أن النوع األول أكثر استقرارًا وأقل عرضة لألزمات من النوع الثاني، 

(الرئیس والبرلمان) عن  أمام جهتین لي: عندما یكون رئیس الوزراء مسؤوالً بما ی هیمكن تبریر 

هذا یولد ما األعمال التي یقوم بها، ویكون هناك إمكانیة لكال الجهتین إقالة رئیس الوزراء، 

یمكن تسمیته "فوضى الوالءات" والذي سینتج عنه ارتباك وفوضى، وبالتالي عدم استقرار 

فإنه  للرئیس صالحیة إقالة رئیس الوزراء، اً عندما یكون متاحأیضًا،  54ككل. السیاسي النظام

حتى  –اإلفراط في استخدام هذه الصالحیة من قبل الرئیس كلما حدث خالف مكن من الم

 بینه وبین رئیس الوزراء. -لو كان بسیطاً 

مع و  لكن اسي،واالستقرار السی ةالدیمقراطی أثر مهم علىنوع النظام المتبع في بلد ما له إذًا، 

 55من كل، من ناحیة أثره على الدیمقراطیة واالستقرار. اً یعتبر جزء ،ذلك، فإن نوع النظام

على  إضافیة عدا عن نوع النظام، لها تأثیر مهم ومباشر هناك متغیرات بكلمات أخرى،

غموض في بعض مواد الدستور، الف ككل. االستقرار السیاسي وبالتالي على الدیمقراطیة

بل على األغلب  -یمكن أن تشكل  تلك المتعلقة بصالحیات الرئیس ورئیس الوزراء،وخاصة 

                                                                 
53 Garrido, "Semi-presidentialism," 12.   
54 Ibid, 15. 
55 Steven D. Roper, "Are All Semipresidential Regimes the Same? A Comparison of 

Premier-PresidentialRe gimes," Comparative Politics 34, no. 3 (2002): 14 

http://www.jstor.org/stable/4146953     
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راعات) والتي ستؤثر بدورها (الص ،بینهما وتنازع الصالحیات ،للصراعات محفزاً  –ستشكل 

والصفات الشخصیة التي یتمتع بها  سیاسیةال والظروف تقالیدال ؛على االستقرار الدیمقراطي

في التأثیر على الدیمقراطیة واالستقرار السیاسي (فرنسا أوضح  حیويو  مهمالرؤساء، لها دور 

درجة الصالحیات التي یتمتع بها الرئیس، وخاصة تلك  ولعل 56.كما سنرى) ،مثال

الصالحیات في أوقات الطوارئ، والسیطرة على القوات المسلحة، تعتبر من العوامل المؤثرة 

ناك صراع بین الرئیس ورئیس الوزراء، لما یؤدیه على االستقرار الدیمقراطي، عندما یكون ه

التي ستؤدي بشكل أو بآخر إلى زیادة  ،ذلك من محفز للرئیس الستخدام صالحیاته الخاصة

حدة الصراع، ویمكن أن نكون أمام دكتاتوریة دستوریة، بالمحصلة، الوصول إلى وضع 

م، تؤثر أیضًا على عملیة اختیار وتصمیم النظا57تكون فیه الدیمقراطیة على المحك.

االستقرار الدیمقراطي؛ فاختیار النظام وتصمیمه من خالل المفاوضات، سیكون في أغلب 

أفضل لجهة االستقرار الدیمقراطي من تلك التي تتم  –ولكن، لیس بالضرورة  –األحیان 

  58بالقوة.

البرلمانیة مع من األمور المهمة التي تؤثر على االستقرار والدیمقراطیة، تزامن االنتخابات 

، البرلمانیة والرئاسیة بعیدة بین االنتخابات ةالزمنیترة الف تاالنتخابات الرئاسیة، فإذا ما كان

 ت، أما إذا كان)اً (وبالتالي، وضع أقل استقرار  غلبیة مختلفةافإن ذلك یعزز من فرص إیجاد 

                                                                 
56 Vykintas Pugaèiauskas," Semi-presidential Institutional Models and Democratic 

Stability: Comparative Analysis of Lithuania and Poland," 8, 25.  Available at: 

http://www.pugaciauskas.lt/study/ltupol.pdf 
57 Cavatorta and Elgie, "The Impact," 7. 
58 Garrido, "Semi-presidentialism," 6-7.   

http://pa.oxfordjournals.org/search?author1=Robert+Elgie&sortspec=date&submit=Submit
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ما  تفادي ا یعنيمم، فإن ذلك یعزز من فرص ایجاد أغلبیة متجانسة، ةقصیر  ةالزمنی ترةالف

 59.(وبالتالي، وضع أكثر استقرارًا) "التعایش" یسمى

فالنظم التي ، على االستقرار والدیمقراطیة والنظام الحزبي لصیغ االنتخابیةعدا عن تأثیر ا

بحیث تكون هناك اغلبیة  (الوضع األمثل في اإلطار شبه الرئاسي)، ببرلمان مستقرتتمتع 

 اً تملك برلمان التكون أكثر استقرارًا من تلك التي  ،حكومةمستقرة قادرة على دعم تشكیل 

غلبیة ألي من ابحیث ال تكون هناك  ،(الوضع األسوأ في اإلطار شبه الرئاسي) اً مستقر 

، ، وفرص تشكیل حكومة إئتالفیة ضعیفةاألحزاب أو الكتل، قادرة على دعم تشكیل حكومة

 60.مودها ضعیفةوٕان تم تشكیل حكومة إئتالفیة، مرة أخرى، فرص ص

ستتجه األنظار إلى الرئیس، الذي في النظم التي ال تتمتع ببرلمانات مستقرة، ، هذا یعني

سیعمل على تشكیل الحكومة ان كانت من صالحیاته، دون الحاجة للرجوع إلى البرلمان (في 

بعض النظم شبه الرئاسیة عملیة اختیار الحكومة تتم بشكل ثنائي من قبل الرئیس 

ان)، وسیلجأ الرئیس إلى الحكم عن طریق المراسیم الرئاسیة، وبالتالي یتجاوز والبرلم

مثل  استبدادیة من قبل الرئیس.البرلمان. بعبارة أخرى، یمكن أن یصل الوضع إلى ممارسات 

هكذا وضع، یكون الباب مفتوحًا لتدخل القوات المسلحة، وخاصة إذا لم یتمكن الرئیس من 

 61فاعل. إدارة شؤون البالد بشكل

                                                                 
59 Elgie, "Duverger, Semi-presidentialism," 14,20. 
60 Skach, "The Newest," 10-16. 
61 Pugaèiauskas, "Semi-presidential," 18.    
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لها دور مهم في  ، طریقة التصمیم المعتمد للنظم االنتخابیة والنظام الحزبي في بلد ما،إذاً 

هم في رسم تس ،وفاعالً  اً مستقر  اً حیوي في ایجاد برلمانال هادور  عن فعدا ؛اإلطار شبه الرئاسي

تتحقق: أن  احتماالت یمكن ةفي هذا السیاق، هناك ثالث .إطار العالقة بین الرئیس والبرلمان

، األول، الرئیس زعیم األغلبیة البرلمانیة، هذا السیناریو یعتبر األمثل في النظم شبه الرئاسیة

(مع بقاء  هانفسلألغلبیة وذلك لقلة فرص حدوث صراع بین الرئیس ورئیس الوزراء المنتمیان 

 البرلمانیة الرئیس معارض لألغلبیة الثاني، امكانیة لحدوث صراع بینهما كما سبق وأشرنا).

في ظل اإلطار شبه الرئاسي، مرشح  خطریمكن وصف مثل هكذا وضع بأنه ، (التعایش)

الرجوع خطوة إلى  (الرئیس أو رئیس الوزراء) یجب على أحدهمافوعدم اإلستقرار، لألزمات 

الوراء، لكي یحكم اآلخر (بالعادة في هذه الحالة ُترجح الكفة لصالح رئیس الوزراء، مع بقاء 

(بمعنى، ال حزب  عدم وجود أغلبیة برلمانیة الثالث، یات فعلیة ومهمة بید الرئیس).صالح

في ظل  یعتبر األخطر، لدیه أغلبیة في البرلمان)، هذا الوضع من األحزاب الرئیس وال غیره

 تكلوٕان شُ  اإلطار شبه الرئاسي، والذي قد ینتج عنه عدم القدرة على دعم تشكیل حكومة،

هنا ومع مثل  ،في أغلب األحیان تها قصیرة العتمادها على ائتالف هشحكومة ستكون مدال

من خالل  من دون حكومة، هذه الحالة، سیجد الرئیس نفسه مضطرًا لتسییر شؤون الدولة

  62الحكم بالمراسیم وحالة الطوارئ.

الدساتیر شبه الرئاسیة على تقنیات ووسائل لتسویة الصراعات التي  تضمین، عدم كذلك

ن تنشأ بین الرئیس والحكومة ومن ورائها األغلبیة البرلمانیة، فإن ذلك یشكل خطراً یمكن أ

                                                                 
62 Skach, "The Newest"," 12.  Elgie, "Duverger, Semi-presidentialism," 14-15. Veser, 

"Semi-presidentialism," 10. 
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عدم تمتع الرئیس بصالحیة حل البرلمان  ،مثالً قراطیة وعلى االستقرار السیاسي. على الدیم

یعتبر أمرًا خطیرًا وخاصة عندما تمر البالد بفترة تعایش تكون التنازالت فیها أمرًا صعبًا، 

عدم وجود محاكم دستوریة تحسم الخالف بین الرئیس والحكومة حول معنى  ،مروكذلك األ

ه السبل األحكام الدستوریة، یعني التفتیش عن سبل أخرى لحسم الخالف (بالعادة تكون هذ

 63زمات.أحدوث صراعات و  غیر دستوریة) مما قد تؤدي إلى

تشاؤم من النظام شبه ومع ذلك، ال یجب أن یفهم من النقاشات السابقة بأنها دعوة لل

ما یجب أن  64في الدیمقراطیات الحدیثة. المنتشرةاألنظمة  منالرئاسي، فهذا النظام یعد 

الترتیبات شبه  ختیار هذهأنه عند ا –أو على األقل ما ترمي إلیه  –یفهم من هذه النقاشات 

 ترتیب.ن تنتج عن هذا الأالتي یمكن  المحتملة الرئاسیة یجب أن نكون حذرین للمخاطر

. عدم 1ومن المخاطر المحتملة على الدیمقراطیة في البلدان ذات اإلطار شبه الرئاسي: 

جراءات إقیام جهة باتخاذ . 2جراء االنتخابات الدیمقراطیة المنصوص علیها في الدستور. إ

جراءات من قبل الرئیس دون تشكل اعتداء على سلطات جهة أخرى، بالعادة تكون هذه اإل

. إسقاط الرؤساء المنتخبین بطرق غیر دستوریة، كاالنقالبات 3 ة الناخبین.تأمین موافق

 65العسكریة.

                                                                 
63 Pugaèiauskas, "Semi-presidential," 27-28. 

 .29أنظر النص المرافق للحاشیة رقم  64
65Ibid, 3-4.   
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 وتقنیات لتفتیش عن صیغلبالتالي، وبكلمات أخرى، تعد النقاشات السابقة بمثابة دعوة 

عند  - 66تكفل عدم االنزالق إلى الفوضى وتقلل الحوافز الدافعة للصراع المؤسسي-دستوریة 

 .ه الرئاسي في الدستورتصمیم النظام شب

 ةالفرنسی على الطریقة النظام السیاسي "شبه الرئاسي" 2.2

وبالتالي، لدیها تجربة طویلة  67التي اعتمدت ترتیبات شبه رئاسیة،الدول  أوائلمن  دفرنسا تع

دا عن كونها في كثیٍر في هذا النظام، وهي مثال ناجح لدولة تعتمد ترتیبات شبه رئاسیة، ع

تعتبر النموذج التقلیدي للنظام شبه الرئاسي. كل هذا یزید من جاذبیة النظام  من األدبیات

، العتماده كنقطة انطالق في تحلیل النظام السیاسي "شبه الرئاسي" على الطریقة الفرنسیة

 الفلسطیني.

 ،بشيء من التفصیل ةالفرنسیعلى الطریقة  "شبه الرئاسي"، سیتم الحدیث عن النظام لهذا

 ، وذلك من خالل الحدیث عنةي البدایة كیف تبنت فرنسا الترتیبات شبه الرئاسیف اً مستعرض

من ثم  .ولاأل البند ،فلسفة وٕارهاصات التحول من النظام البرلماني إلى النظام شبه الرئاسي

صالحیات وسلطات المؤسسات الدستوریة المختلفة في فرنسا والعالقة فیما  سیتم الحدیث عن

سلط أسثاني. وأخیرًا ال البند، فرنساالدستوریة في  مؤسساتال وان:بینها، وذلك تحت عن

                                                                 
66Ibid, 4.  

اتجاه أن فرنسا ما  67 لیس أمراً محسوماً إلى اآلن اعتبار فرنسا دولة ذات نظام شبھ رئاسي؛ فھناك آراء جدیرة باالھتمام تدفع ب

تطبیقاتھا: دراسة تحلیلة  –تطورھا  –األنظمة النیابیة الرئیسیة نشأتھا زالت ذات نظام برلماني. أنظر: عفیفي كامل عفیفي، 

الوسیط في القانون الدستوري العام: الدول . وأنظر: ادمون رباط، 369-367)، 2002ة: منشأة المعارف، (اإلسكندری مقارنة

 .328)، 1971(بیروت: دار العلم للمالیین،  وأنظمتھا
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فرنسا: نموذج ناجح للنظام  ، وذلك تحت عنوان:الضوء على أسباب نجاح التجربة الفرنسیة

 ثالث.ال البند، شبه الرئاسي

 فلسفة وٕارهاصات التحول من النظام البرلماني إلى النظام شبه الرئاسي 1.2.2

الذي یعرف  1946لنظام شبه الرئاسي، كان الدستور الفرنسي عام قبل تحول فرنسا ل

بدستور الجمهوریة الرابعة قد تبنى مبادئ النظام البرلماني، إال أن هذا النظام لم یدم طویالً؛ 

 49األزمات الوزاریة، رغم أن الدستور قد نص في المادة  كثرةفقد رافق الجمهوریة الرابعة 

الثقة من الحكومة إال بموافقة الجمعیة الوطنیة باألغلبیة منه على أنه ال یمكن سحب 

في الواقع، في تلك الفترة لم یكن هناك أي حزب سیاسي قادر على تحقیق  68المطلقة،

األغلبیة المطلوبة لتشكیل الحكومة بشكل منفرد، بل كانت األحزاب مضطرة لعمل ائتالفات 

االئتالفیة سرعان ما یدب الخالف بین من أجل تشكیل الحكومة، ولكن بعد تشكیل الحكومة 

فالفترة ما بین عام  69األحزاب المشتركة في االئتالف، لینتهي األمر بإستقالة الحكومة.

شهدت تعاقب أربع وعشرین حكومة، أي بمعدل حكومة كل ستة  1958إلى عام  1946

 70أشهر، أكثر من ذلك فإن بعض هذه الحكومات لم تستمر إال لبضعة أیام فقط.

                                                                 
 (بیروت: منشورات األنظمة البرلمانیة بین النظریة والتطبیق: دراسة مقارنة. عصام سلیمان، 360، األنظمة النیابیةعفیفي،  68

 .64)، 2010الحلبي الحقوقیة، 
(رام هللا: دار الشروق للنشر والتوزیع،  النظم السیاسیة في أوروبا الغربیة والوالیات المتحدة األمیریكیةحافظ الدلیمي،  69

. متولي 383)، 1997(دمشق: جامعة دمشق،  مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة. كمال الغالي، 122-123)، 2001

 .191، القانون الدستوريوخلیل،  وعصفور
 . 360، األنظمة النیابیةعفیفي،  70
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الوة على ذلك، أخفق نظام الجمهوریة الرابعة في إقامة توازن بین السلطتین التشریعیة ع

التي كان لها صالحیة انتخاب رئیس الجمهوریة  جاعًال الهیمنة للسلطة التشریعیةوالتنفیذیة، 

ختیار رئیس الوزراء، إضافة إلى أنها في مأمن من الرقابة الدستوریة على اباإلضافة إلى 

في المقابل، فإن عملیة لجوء الحكومة إلى حل الجمعیة الوطنیة كان أمرًا صعباً  71.القوانین

ومعقدًا فلم یكن من الممكن حل الجمعیة الوطنیة إال بعد مرور ثمانیة عشر شهرًا على 

 72انتخاب الجمعیة، وقیام الجمعیة الوطنیة بعد المدة السالفة بحجب الثقة عن حكومتین.

وعدم التوازن  ،لعدم اإلستقرار الحكومي الذي رافق الجمهوریة الرابعة بناء على ذلك، ونتیجة

بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، إضافة إلى عجز المؤسسات الدستوریة في التعامل مع 

األزمات الداخلیة والخارجیة وخاصة األزمة الجزائریة وتحدیدًا التمرد في صفوف الجیش 

، أصیب النظام السیاسي بالشلل والجمود، مما 1958ر عام أیا 13الفرنسي في الجزائر في 

 73أدى إلى إنهیار الجمهوریة الرابعة.

لنظام الجمهوریة الرابعة قادرًا على مواجهة  أمام هذا الواقع، كان ال بد من إیجاد بدیالً 

 قراراً  1958یونیو  3تخذت الجمعیة الوطنیة في ااألزمات التي تواجه الجمهوریة الفرنسیة، ف

بمنح الثقة للجنرال دیغول كرئیس للحكومة بناء على دعوة من رئیس الجمهوریة "رینه كوتي"، 

إضافة إلى منحه صالحیة الحكم عن طریق المراسیم لمدة ستة أشهر، كما في الوقت نفسه 

ُكلفت الحكومة برئاسة الجنرال دیغول بوضع دستور جدید للبالد، وفق المبادئ التالیة: 

                                                                 
. دراسة متوفرة على الصفحة االلكترونیة التالیة: 86-85توازن السلطات في النظم الدستوریة المعاصرة،  71

http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435501393_.pdf                                       
 .359-358، األنظمة النیابیةعفیفي،  72
 .361)، 1975(بیروت: دار النھضة العربیة،  النظم السیاسیة والدستور اللبنانيمحسن خلیل،  73

http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435501393_.pdf
http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435501393_.pdf
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م أساس سلطة الدولة، مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان، الحفاظ على استقالل االقتراع العا

 74القضاء، الحفاظ على  الفصل بین السلطات، تنظیم العالقة بین سلطات الحكم والشعب.

وبعد موافقة ثمانین بالمائة من المستفتین صدر الدستور الجدید الذي  1958أكتوبر  4في 

لخامسة، الذي جاء لمواجهة اإلخفاقات التي رافقت الجمهوریة أطلق علیه دستور الجمهوریة ا

وایجاد توازن بین السلطتین التنفیذیة  ،الرابعة فعمل على تقویة سلطة رئیس الجمهوریة

  75والتشریعیة.

خاصة بعد التعدیل  الخامسةكم الذي جاء به دستور الجمهوریة كانت طبیعة نظام الح

أمر جدلي غیر محسوم،  76،س مباشرة من قبل الشعبالدستوري الذي سمح بانتخاب الرئی

خصائص  یتضمن، بل كان اً نقی اً برلمانی اً ، كما ال یعتبر نظاماً نقی اً رئاسی اً فهو ال یعتبر نظام

النظام شبه  مصطلح . فأصبح،من كال النظامین؛ لیطلق علیه فیما بعد النظام شبه الرئاسي

عندما أدخله موریس دوفرجیه ضمن النماذج  1970عام  بعد بشكل أكثر یتم تداوله الرئاسي

 القائمة.الدستوریة 

 مقید؛ یجاد برلمانإ، ب1958على ما سبق، یمكن تلخیص أهداف دستور عام  اً إذًا، واعتماد

دارة شؤون الحكم في الجمهوریة إتقویة السلطة التنفیذیة الضعیفة التي كانت عاجزة عن 

 وزاري.یجاد استقرار إ ؛الرابعة

                                                                 
. وانظر: عفیفي، 134-133، األنظمة البرلمانیة. وانظر: عصام سلیمان، 321، الوسیط في القانون الدستوريادمون رباط،  74

 .360،األنظمة النیابیة
 .191، القانون الدستوريمتولي وعصفور وخلیل،  75
 سنتحدث في الصفحة التالیة عن ھذا التعدیل. 76
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 المؤسسات الدستوریة في فرنسا 2.2.2

 السلطة التنفیذیة 1.2.2.2

تتكون السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الفرنسي الحالي من مكونین، هما: رئیس 

ة (الحكومة)، وفي هذه الجزئیة یتشارك النظام الفرنسي مع النظم البرلمانیة، ار الجمهوریة والوز 

ة السلطة التنفیذیة. ولكن في المقابل یتمیز النظام فجمیع األنظمة البرلمانیة تتمیز بثنائی

الفرنسي بإعطائه صالحیات واسعة لرئیس الجمهوریة عدا عن كونه یأتي عن طریق 

مماثًال للنظام و مخالفًا للنظام البرلماني، جاء االنتخاب المباشر من الشعب (في هذه الجزئیة 

 الرئاسي).

 رئیس الجمهوریة الفرنسیة

سنوات قابلة للتجدید إلى ما ال  7لمدة  - ینتخبیس الجمهوریة في فرنسا فبعد ما كان رئ

بطریقة غیر مباشرة "بواسطة هیئة ناخبین تتكون من أعضاء البرلمان، ومجالس  -نهایة 

المقاطعات، ومجالس أقالیم ما وراء البحار، والممثلین المنتخبین من المجالس البلدیة"، 

انتخاب رئیس الجمهوریة یتم  - 1962أكتوبر  28ي بعد التعدیل الدستوري ف -أصبح 

سنوات قابلة للتجدید أكثر من مرة، مما زاد من قوة  7بطریقة مباشرة من الشعب ولمدة 

ومكانة رئیس الجمهوریة في النظام الفرنسي، فأصبح كالبرلمان الفرنسي من جهة الشرعیة 
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قلص مدة الرئاسة من  اً دستوری دیالً تم تبني تع م2000أنه في العام  الجدیر ذكرهو  77الشعبیة.

وبهذا تصبح مدة والیة رئیس  78سنوات بناء على تعدیل دستوري. 5سنوات إلى  7

 نفسها. هي الجمهوریة والجمعیة الوطنیة

 صالحیات رئیس الجمهوریة 

یعتبر رئیس الجمهوریة حجر الزاویة في النظام السیاسي الفرنسي، نتیجة للصالحیات الكبیرة 

ناهیك عن طریقة انتخابه. أكثر من ذلك، فإن الدستور ، یاها الدستور الفرنسيإحه التي من

الفرنسي قد أضفى على رئیس الجمهوریة میزة فریدة من نوعها، وهي جعل رئیس الجمهوریة 

بمثابة حكم بین السلطات، وهذا واضح عندما نصت المادة الخامسة من الدستور الفرنسي 

"یضمن بدوره التحكیمي، سیر العمل المنتظم للسلطات العامة على أن  رئیس الجمهوریة: 

 79ودیمومة الدولة".

                                                                 
 .  للفوز بمنصب الرئاسة یجب الحصول على األغلبیة المطلقة من عدد أصوات331، الوسیط في القانونأدمون رباط،  77

الناخبین، وفي حال لم یحصل أي من المرشحین في الدورة األولى على ھذه األغلبیة؛ یعاد اإلنتخاب بین اإلثنین األعلى أصوات 

 .363، النظم السیاسیةمن المرشحین، حینھا من یحصل على أصوات أكثر یفوز بمنصب الرئاسة. محسن خلیل، 
: "ینتخب رئیس الجمھوریة لمدة خمس سنوات باالقتراع العام المباشر. ال ) من الدستور الفرنسي على اآلتي6وتنص المادة ( 78

ابعتین. تتحدد طرق تطبیق ھذه المادة بواسطة قانون أساسي". أنظر:  یجوز ألي رئیس جمھوریة أن یتقلد أكثر من والیتین متت

 التاریخ الدستوري لفرنسا، متوفر على الصفحة االلكترونیة التالیة: 

http://www.constitutionnet.org/country/constitutional-history-france 
 –" مجلة الحقوق "دور رئیس الجمھوریة في النظام السیاسي في ظل دستور الجمھوریة الخامسة الفرنسیة،عباس، كاظم،  79

الفرنسي على  ) من الدستور5. وتنص المادة (7-6): 2010( 8،9، عدد 3العراق  –الجامعة المستنصریة  –كلیة القانون 

وري، ویضمن عبر تحكیمھ انتظام سیر السلطات العامة وكذلك استمرار بقاء  اآلتي: "یسھر رئیس الجمھوریة على احترام الدست

 ". الدولة. وھو الضامن الستقالل الوطن ووحدة األرض واحترام المعاھدات".
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ل إال في حالة كان هناك رئیس وزراء من أغلبیة عملیًا، هذا الدور التحكیمي ال ُیفعَّ 

معارضة، فهنا وهذه الحالة، یرجع رئیس الجمهوریة خطوة إلى الوراء، مكتفیًا بالسیاسة 

 80السیاسیة الداخلیة لرئیس الوزراء. الخارجیة والدفاع، تاركاً 

وبالنسبة لصالحیات رئیس الجمهوریة فتنقسم إلى قسمین: األول صالحیات حصریة لرئیس 

 الجمهوریة یمارسها بشكل منفرد، الثاني، صالحیات مشتركة مع الوزارة (الحكومة).

 صالحیات حصریة لرئیس الجمهوریة یمارسها بشكل منفرد

تعیین الوزیر األول (رئیس ك ،سها رئیس الجمهوریة تجاه الحكومةصالحیات یمار  :أوالً 

الوزراء)؛ یتمتع رئیس الجمهوریة في النظام الفرنسي بصالحیة تعیین رئیس الوزراء، وهي 

 اً صالحیة تقدیریة لرئیس الجمهوریة، لكن عملیًا فإن رئیس الجمهوریة بالعادة یختار شخص

ولي منصب رئاسة الوزراء، وذلك، لكون استمراریة الحكومة لدى األغلبیة البرلمانیة لت مقبوالً 

في المقابل، دستوریًا ال یمكن  ،وشرعیتها تعتمد على الثقة التي یمنحها البرلمان للحكومة

إال أن رئیس الجمهوریة یستطیع اقالة رئیس الوزراء  81قالة رئیس الوزراء،إلرئیس الجمهوریة 

 سقاطإابل عدم حل البرلمان یطلب من البرلمان عن طریق مساومة البرلمان بأنه في مق

                                                                 
، مجلة ئاسي: ضرورة دستوریة أو مرحلة لتعایش؟""رئیس الجمھوریة حكم بین السلطات في النظام الشبھ رعلي مختاري،  80

 .308 ):2014( 15الفقھ والقانون، عدد 
) فقرة ج على 83ذلك على عكس روسیا (دولة شبھ رئاسیة) إذ منح الدستور الرئیس سلطة اقالة الحكومة، فتنص المادة ( 81

 اآلتي: " یعتمد قرارات بشأن استقالة حكومة االتحاد الروسي".
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الحكومة، أو أن یمتنع عن توقیع القرارات التي تتطلب موافقة رئیس الجمهوریة، كوسیلة 

 82للضغط على البرلمان من اجل اسقاط الحكومة.

كسلطة رئیس الجمهوریة في  ،صالحیات یمارسها رئیس الجمهوریة تجاه البرلمان :ثانیاً 

التي تعتبر من التقالید الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ)، إلى البرلمان ( توجیه الرسائل

لم  ه) أن1958القدیمة في الجمهوریة الفرنسیة، إال أن الجدید في الدستور الحالي (دستور 

مسألة توجیه رئیس الجمهوریة للرسائل مرهونة بالتوقیع الوزاري، فأضحى هذا الحق  یبقِ 

شكل منفرد، وبالعادة تقرأ الرسائل التي یوجهها رئیس الجمهوریة خالصًا لرئیس الجمهوریة ب

 83إلى البرلمان بمجلسیه من قبل رئیس الجمعیة الوطنیة ورئیس مجلس الشیوخ.

كما أن لرئیس الجمهوریة صالحیة حل الجمعیة الوطنیة، بعد التشاور مع كل من الوزیر 

 أن رئیس الجمهوریة غیر ملزم األول ورئیس الجمعیة الوطنیة ورئیس مجلس الشیوخ، إال

بنتیجة التشاور، فسلطة رئیس الجمهوریة في الحل غیر مقیدة إال بشرط واحد هو عدم جواز 

                                                                 
وري والنظم السیاسیة. اسماعیل الغزال، 195، القانون الدستوريصفور وخلیل، متولي وع 82 (بیروت: المؤسسة  القانون الدست

 معجم النظم السیاسیة في أوروبا الغربیة وأمریكا الشمالیة. حسن نافعة، 296)، 1982الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 

. فتحي الوحیدي، 145-144،األنظمة البرلمانیة. عصام سلیمان، 143)، 1991(القاھرة: مركز البحوث والدراسات السیاسیة، 

ً ألحكام القانون األساسي المعدل (غزة: مطابع المقداد،  القانون الدستوري والنظم السیاسیة مع شرح السلطات الثالث وفقا

ور الفرنسي على ما یلي: "یعین رئیس الجمھوری8. وتنص المادة (422)، 2004 ة الوزیر األول وینھي مھامھ بناء ) من الدست

على تقدیم ھذا األخیر استقالة الحكومة. ویعین رئیس الجمھوریة أعضاء الحكومة وینھي مھامھم بناء على اقتراح من الوزیر 

 األول".
ار النھضة العربیة،  النظم السیاسیة في العالم المعاصرسعاد الشرقاوي،  83 . وتنص المادة 269-268)، 1975(مصر: د

) من الدستور الفرنسي على اآلتي: "یتواصل رئیس الجمھوریة مع مجلسي البرلمان بواسطة رسائل یعھد بھا إلى من 18(

یتلوھا وال تكون محال ألي مناقشة. ویجوز لھ أن یتناول الكلمة أمام البرلمان الذي یجتمع في مؤتمر لھذا الغرض. ویجوز أن 

ً لھذا یكون تصریحھ محالً لمناقشة تجري دون حض ً ألي تصویت. ویجتمع مجلسا البرلمان خصیصا وره وال تكون موضوعا

 الغرض خارج أوقات االنعقاد".
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ولكن  84حل الجمعیة الوطنیة الجدیدة المنتخبة بعد الحل إال بعد انقضاء عام على انتخابها،

من ثم الدعوة إلى عملیًا فإن مسألة الحل لیست باألمر السهل، فحل الجمعیة الوطنیة و 

التي كانت تسیطر على  هانفسانتخابات مبكرة جدیدة، وینتج عن هذه اإلنتخابات األغلبیة 

الجمعیة الوطنیة التي تم حلها، تضع شرعیة رئیس الجمهوریة على المحك. تناغمًا مع ذلك، 

 خ الجمهوریة الخامسة، وهذا دلیلٌ مرات في تاری جد أن حق الحل لم یستخدم إال خمسن

 85على أن مسألة الحل رغم سهولة تطبیقها دستوریًا إال أنها لم تستخدم بكثرة. عمليٌ 

لهذا، یبدو أن الفلسفة القائمة وراء حق الحل تكمن في ضمان الوصول إلى اإلستقرار  

الوزاري وتفادیًا لحدوث أزمات؛ فمثًال عندما ال یتمكن أي من أحزاب البرلمان من تشكیل 

د، أو عندما تكون األغلبیة في البرلمان معارضة لرئیس الجمهوریة، فكل الحكومة بشكل منفر 

 86هذه سیناریوهات تهدد اإلستقرار الحكومي، وبالتالي إصابة النظام السیاسي بالشلل.

                                                                 
) من الدستور الفرنسي على التالي: "یجوز لرئیس 12. وتنص المادة (197، القانون الدستوريمتولي وعصفور وخلیل،  84

حل الجمعیة الوطنیة. یتم إجراء االنتخابات العامة خالل مدة ال  الجمھوریة بعد استشارة الوزیر األول ورئیس المجلسین ان یقرر

ً في یوم الخمیس الثاني بعد  ً ورسمیا ً بعد الحل. تجتمع الجمعیة الوطنیة قانونیا ً وال تزید عن أربعین یوما تقل عن عشرین یوما

ً دورة مدتھا خمسة عشر یوماً. وال یجوز حل انتخابھا. وإذا انعقد ھذا االجتماع خارج الفترة المقررة للدورة العادیة ُتفتتح و جوبا

 الجمعیة الوطنیة من جدید خالل العام الذي یلي ھذه االنتخابات".
، عندما قام الرئیس الفرنسي "دیغول" بحل الجمعیة الوطنیة، لقیامھا بسحب الثقة عن حكومة 1962المرة األولى، كانت عام  85

"دیغول" قام بحل الجمعیة الوطنیة. 1968وسیاساتھ. المرة الثانیة، كانت عام  "بومبیدو"، كتعبیراً عن رفضھا "لدیغول" ، أیضاً 

، 1988، قام الرئیس "میتران" بحل الجمعیة الوطنیة لتأتي أغلبیة متوافقة معھ. المرة الرابعة، 1981المرة الثالثة، كانت عام 

ً  الرئیس "میتران" قام مرة أخرى ولنفس السبب السابق بحل  ، قام 1997الجمعیة الوطنیة. المرة الخامسة، كانت عام أیضا

األنظمة الرئیس "شیراك" بحل الجمعیة الوطنیة لالحتفاظ باألغلبیة البرلمانیة ولكن النتائج كانت عكس ذلك. عصام سلیمان، 

سكندریة: مكتبة الوفاء (اإل حق حل البرلمان في النظم الدستوریة "دراسة مقارنة". وأنظر: جھاد الحرازین، 146، البرلمانیة

 .102-101)، 2013القانونیة، 
  .147مرجع سابق،  86
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بالذكر أنه في ظل الظروف االستثنائیة ُیحظر على رئیس الجمهوریة حل الجمعیة  جدیرو 

 87الوطنیة.

لرئیس الجمهوریة  ،رئیس الجمهوریة تجاه المجلس الدستوريصالحیات یمارسها  :ثالثاً 

التسعة، كما لرئیس الجمهوریة سلطة  88صالحیة تعین ثالثة من أعضاء المجلس الدستوري

حالة القوانین التي یرى عدم دستوریتها إلى المجلس الدستوري، كما لرئیس الجمهوریة إ

 89ما یتضمن خرقًا للدستور. صالحیة لفت نظر المجلس الدستوري بأن تعهدًا دولیاً 

ومن الصالحیات المهمة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في فرنسا مسألة االستفتاء 

التشریعي، والذي نظمته المادة الحادیة عشرة من الدستور الفرنسي، وعند اإلطالع على 

انون مسائل، هي: مشروع ق في ثالث اً یعي محصور المادة اآلنفة نجد أن االستفتاء التشر 

یتعلق بتنظیم السلطات العامة، مشروع قانون یتعلق باإلصالحات االقتصادیة أو االجتماعیة 

یر على انتظام عمل إلى التصدیق على معاهدة لها تأث أو البیئیة لألمة، مشروع قانون یهدف

 90المؤسسات بشرط عدم معارضة هذه المعاهدة للدستور.

                                                                 
(القاھرة: بال دار نشر،  توازن السلطات ورقابتھا: دراسة مقارنة) من الدستور الفرنسي. وأنظر: محمد أبو زید، 16المادة ( 87

2003 ،(165. 
ً عن المجلس الدستوري بشكل مفصل. 88  سنتحدث الحقا
) من الدستور الفرنسي والتي تنص على ما یلي: "إذا رأى المجلس الدستوري بناء على اشعار من رئیس 54أنظر المادة ( 89

الجمھوریة أو الوزیر األول أو رئیس أحد المجلسین أو ستین نائباً أو ستین عضواً في مجلس الشیوخ أن التزاماً دولیاً ما یتضمن 

) 56االلتزام الدولي أو الموافقة علیھ إال بعد مراجعة الدستور". وأنظر: المادة ( مخالفة للدستور فإنھ ال یؤذن بالتصدیق على ھذا

) من الدستور الفرنسي وھي على النحو التالي: "... ولنفس الغایات یجوز لرئیس 61من الدستور الفرنسي. وأنظر المادة (

ً أو ستین عضواً الجمھوریة أو الوزیر األول أو الوزیر األول أو رئیس الجمعیة الوطنیة أو  رئیس مجلس الشیوخ أو ستین نائبا

 في مجلس الشیوخ إحالة القوانین قبل إصدارھا على المجلس الدستوري..".
ور الفرنسي والتي تنص على اآلتي: "یجوز لرئیس الجمھوریة بناء على اقتراح من الحكومة خالل 11المادة ( 90 ) من الدست

أي مشروع جلسات البرلمان أو بناء على اقتراح مش ترك من المجلسین ینشر في الجریدة الرسمیة أن یعرض على االستفتاء 
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رح لالستفتاء مرهونة بما تقترحه الحكومة أو البرلمان وعملیة تحدید مشاریع القوانین التي ستط

بمجلسیه. ولكن في جمیع األحوال، مسألة تقریر عرض مشروع القانون على االستفتاء، 

 91تعتبر سلطة حصریة لرئیس الجمهوریة ال ینازعه فیها أي جهة أخرى.

أوقات انعقاد الحكومة فیجب أن تكون في  تقترحهاوفیما یتعلق بمشروعات القوانین التي 

حول المشروعات  - المجلس، أكثر من ذلك، یجب أن تطرح الحكومة أمام كل مجلس بیاناً 

 92متبوعًا بمناقشة. -المراد طرحها لالستفتاء 

وجدیر بالذكر، أنه إذا كانت نتیجة االستفتاء عدم قبول مشروع القانون من قبل الشعب، فإنه 

ء إال بعد انقضاء عامین من تاریخ االستفتاء. عادة طرح نفس الموضوع لالستفتاإال یمكن 

أما إذا كانت نتیجة االستفتاء قبول مشروع القانون، فإنه یجب على رئیس الجمهوریة إصدار 

 93القانون خالل خمسة عشر یومًا التالیة لتاریخ إعالن نتیجة االستفتاء.

                                                                                                                                                                                  
قانون بتضمن تنظیم السلطات العامة أو اإلصالحات المتعلقة بالسیاسة االقتصادیة أو االجتماعیة أو البیئیة لألمة وبالمرافق 

ً على العامة التي تساھم في ذلك أو یھدف إلى الترخیص بالتصدیق على معاھدة دون  أن تتعارض مع الدستور قد ترتب آثارا

ً أمام كل مجلس یكون متبوعاً  سیر المؤسسات. وإذا تم تنظیم االستفتاء بناء على اقتراح من الحكومة تعرض ھذه األخیرة بیانا

ضاء البرلمان بمناقشة. یقع إجراء االستفتاء عى أحد المواضیع المشار إلیھا في الفقرة األولى بناء على مبادرة من خمسة أع

اقتراح قانون وال یمكن أن یتناول موضوعھا  وتأیید من ُعشر الناخبین المسجلین في القوائم االنتخابیة. وتأخذ ھذه المبادرة شكل 

أقل من عام. یتم تحدید شروط تقدیم ھذا القانون وكذلك تلك التي یراقب بموجبھا المجلس  إلغاء حكم تشریعي صدر منذ 

ي الدستوري احترام ال اقتراح القانون من قبل المجلسین في األجل المحدد ف فقرة السابقة، بموجب قانون أساسي. إذا لم تتم مناقشة 

القانون األساسي، یقوم رئیس الجمھوریة بعرضھ على االستفتاء. إذا لم یوافق الشعب الفرنسي على القانون المقترح فإنھ ال یمكن 

اقتراح إلجراء استفتاء جدید ی تضمن الموضوع نفسھ إال بعد انقضاء مدة عامین من تاریخ االقتراع. إذا أسفر االستفتاء تقدیم أي 

ً التالیة إلعالن نتائج  عن إقرار مشروع أو اقتراح قانون، یقوم رئیس الجمھوریة بإصدار القانون خالل الخمسة عشر یوما

 االستفتاء".
 ) من الدستور الفرنسي.11المادة ( 91
 دستور الفرنسي.) من ال11المادة ( 92
 ) من الدستور الفرنسي.11المادة ( 93
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 صالحیات یمارسها رئیس الجمهوریة باالشتراك مع الحكومة

یتم عند تعیین الوزیر األول، الذي ال یحتاج إال لتوقیع رئیس الجمهوریة  على خالف ما

بمفرده، فإن تعیین وٕاعفاء أعضاء الوزراة یتم من قبل رئیس الجمهوریة بناء على اقتراح 

الوزیر األول، مما یعني أن عملیة التعیین أو اإلعفاء تكون بمرسوم موقع من كل من رئیس 

 94الجمهوریة والوزیر األول.

عتراض على القوانین، التي وبعد وفي مجال التشریع، فإن رئیس الجمهوریة لدیه صالحیة اإل

ي عادة النظر فإموافقة الوزیر األول تتم من خالل طلب رئیس الجمهوریة من البرلمان 

 95حالة القانون إلى الحكومة.إخمسة عشر یومًا من القانون أو في جزء منه، خالل 

ر رئیس الجمهوریة قائد القوات المسلحة ورئیس المجالس واللجان في مجال الدفاع، یعتب

في الوقت الذي تعتبر فیه القوات المسلحة  96من الدستور)، 15العلیا للدفاع الوطني (المادة 

یفهم من هذه المواد أنه یجب أن  97من الدستور)، 21تحت إدارة وتصرف الحكومة (المادة 

ال الدفاع وقیادة القوات المسلحة. ولكن هذا اللبس یتم تعاون بین كال المؤسستین في مج

                                                                 
سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني: بحث تحلیلي مقارن في سلطة ومسؤولیة عبد هللا عبد الغني بسیوني،  94

دراسات والنشر (بیروت: المؤسسة الجامعیة لل رئیس الدولة ومدى التوازن بینھما في النظام البرلماني التقلیدي والمتطور

 .154)، 1995والتوزیع، 
ً التالیة 10المادة ( 95 ) من الدستور الفرنسي والتي تنص على اآلتي: "یسن رئیس الجمھوریة القوانین خالل الخمسة عشر یوما

دة النظر النتقال القانون المصادق علیھ بصفة نھائیة إلى الحكومة. ویجوز لھ قبل انقضاء ھذا األجل أن یطلب من البرلمان إعا

، النظم السیاسیة. محسن خلیل، 156، سلطة ومسؤولیةفي القانون أو بعض مواده. وال یجوز رفض إعادة النظر ھذه". بسیوني، 

367. 
) من الدستور الفرنسي على التالي: "رئیس الجمھوریة ھو قائد القوات المسلحة ورئیس المجالس واللجان 15تنص المادة ( 96

 .العلیا للدفاع الوطني"
) من الدستور الفرنسي على التالي: "یدیر الوزیر األول عمل الحكومة، وھو المسؤول عن الدفاع، ویكفل 21تنص المادة ( 97

 ). كما یمارس السلطة التنظیمیة وسند الوظائف المدنیة والعسكریة".13تنفیذ القوانین مع مراعاة احكام المادة (
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والغموض في هذه المواد یزید من مخاوف الصراع على السلطة وخاصة في فترة التعایش. 

شكالیة وغموض النص، ُحسم الصراع لصالح رئیس إلكن التجربة في فرنسا، ورغم 

عسكریة، حقوق حصریة  الجمهوریة، فمثًال اللجوء إلى السالح النووي أو البدء في عملیات

 98لرئیس الجمهوریة.

) من الدستور الفرنسي، یصادق الوزیر األول 19في مجال المراسیم، واعتمادًا على المادة (

والوزیر المختص على المراسیم الصادرة من رئیس الجمهوریة، باستثناء المراسیم الصادرة 

ع قانون لالستفتاء، ح مشرو التي تنص على صالحیة الرئیس بطر  )11( ةداالم بموجب

) المتعلقة بسلطات الطوارئ، 16(المادة التي تتعلق بحل الجمعیة الوطنیة، و ) 12(المادة و 

) المتعلقة بأخذ رأي المجلس 54(المادة ) المتعلقة بتوجیه رسائل إلى البرلمان، و 18(المادة و 

یین ثالثة من ) تع56(المادة الدستوري بخصوص التزامًا دولیًا یحوي مخالفة دستوریة، و 

) المتعلقة بعرض مشاریع القوانین على 61(المادة أعضاء المجلس الدستوري التسعة، و 

 المجلس الدستوري قبل طرحها على االستفتاء.

ومن األمثلة على مراسیم تتطلب التوقیع المشترك، المراسیم الصادرة بتعیین كبار الموظفین 

بقرار من مجلس الوزراء وبالتالي هي تحتاج توقیع المدنیین والعسكریین في الدولة، والتي تتم 

 99الوزیر األول إلى جانب توقیع رئیس الجمهوریة بصفته رئیساً لمجلس الوزراء.

                                                                 
 .150، االنظمة البرلمانیةعصام سلیمان،  98
وقیع على المراسیم 13انظر نص المادة ( 99 ) من الدستور الفرنسي والتي جاءت على النحو اآلتي: "یقوم رئیس الجمھوریة بالت

واألوامر التي تتم المداولة بشأنھا في مجلس الوزراء. ویقوم بإسناد الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة. یعین مستشارو 

الشرف والسفراء والمبعوثون فوق العادة ومستشارو دیوان المحاسبة والمحافظون وممثلو الدولة الدولة والمستشار األكبر لوسام 

وفي كالیدونیا الجدیدة وكبار الضباط ومدیرو األكادیمیات ومدیرو  74في أقالیم ما وراء البحار المنصوص علیھا في المادة 
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یمارسها رئیس الجمهوریة بشكل مشترك؛ كحق العفو الخاص الذي عدة وهناك سلطات 

الجمهوریة؛  یحتاج إلى توقیع كل من رئیس الحكومة ووزیر العدل إلى جانب توقیع رئیس

أیضًا، مسألة إصدار القوانین من قبل رئیس الجمهوریة تتطلب توقیع رئیس الوزراء؛ كما أن 

 اً صالحیة دعوة البرلمان لالنعقاد في دورات استثنائیة تكون لرئیس الجمهوریة بصفته رئیس

و أمر للوزراء وبالتالي فتوقیع وموافقة الوزیر األول على قرار دعوة البرلمان لالنعقاد ه

ضروري؛ وأیضًا االعتراض على القوانین من قبل رئیس الجمهوریة یحتاج إلى توقیع الوزیر 

 100األول.

لرئیس الجمهوریة المبادرة بتعدیل الدستور بناء على اقتراح الوزیر األول، وبالتالي یحتاج 

، في رئیس الجمهوریة لتوقیع الوزیر األول من أجل طرح التعدیل الدستوري على االستفتاء

جمیع األحوال، عندما یكون التعدیل بناء على اقتراح من الوزیر األول، فإن الخیار لرئیس 

الجمهوریة اما بطرح التعدیل على االستفتاء أو االكتفاء بعرض التعدیل في اجتماع مشترك 

                                                                                                                                                                                  
خرى التي یتخذ فیھا قرار التعیین من مجلس الوزراء بموجب اإلدارات المركزیة بقرار من مجلس الوزراء. تتحدد المناصب األ

قانون أساسي وكذا الشروط التي یجوز فیھا لرئیس الجمھوریة أن یفوض سلطتھ في التعیین من مجلس الوزراء بموجب قانون 

ا تتحدد المناصب أساسي وكذا الشروط التي یجوز فیھا لرئیس الجمھوریة أن یفوض سلطتھ في التعیین لكي تمارس باسمھ. كم

ً في ضمان الحقوق  –أو الوظائف األخرى التي لم تذكر في الفقرة الثالثة بموجب قانون أساسي  ً إلى أھمیتھا والتي نظرا

تمارس فیھا سلطة التعیین المخولة لرئیس الجمھوریة بعد ابداء الرأي  –والحریات أو الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة لألمة 

أي تعیین إذا كان عدد األصوات المعارضة العلني للجنة الدا ئمة المختصة في كل مجلس وال یجوز لرئیس الجھوریة أن یجري 

في كل لجنة عند جمعھا یمثل على األقل ثالثة أخماس األصوات المعبر عنھا داخل اللجنتین. ویحدد القانون اللجان الدائمة 

 المختصة بحسب المناصب أو الوظائف المعنیة".
 . 157-155، سلطة ومسؤولیة بسیوني، 100
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للجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ للتصویت علیه فإذا حصل التعدیل على اغلبیة ثالثة 

 101ترعین، یقر التعدیل.أخماس المق

 صالحیات رئیس الجمهوریة االستثنائیة

في الظروف اإلستثنائیة، وهذا ما  واسعةً  لقد منح الدستور الفرنسي رئیس الجمهوریة سلطاتٍ 

) من الدستور، والتي تنص على التالي: "عندما تصبح مؤسسات 16المادة ( إلیهشارت أ

ها أو تنفیذ تعهداته الدولیة مهددة تهدیدًا خطیراً الجمهوریة أو استقالل األمة أو وحدة اقلیم

ومداهمًا، وتكون قد توقفت السلطات العامة الدستوریة عن سیرها المنتظم، یتخذ رئیس 

الجمهوریة االجراءات التي تستوجبها هذه الظروف بعد استشارة الوزیر األول ورئیسي 

ة علمًا بذلك، بطریقة المخاطبة. المجلسین والمجلس الدستوري، استشارة رسمیة. ویحیط األم

رادة بتأمین الوسائل الضروریة، بأقصر ویقتضي أن تكون هذه التدابیر مستوحاة من اإل

المهل، للسلطات العامة الدستوریة، لتمكینها من القیام بمهمتها، على أن یستشار المجلس 

الوطنیة في خالل  الدستوري بشأنها. وینعقد عندئذ البرلمان حكمًا. وال یجوز حل الجمعیة

. بعد مرور ثالثین یومًا من العمل بالسلطة االستثنائیة یجوز ممارسة السلطات االستثنائیة

لرئیس الجمعیة الوطنیة أو رئیس مجلس الشیوخ أو ستین نائبًا أو ستین عضوًا في مجلس 

                                                                 
) من الدستور الفرنسي، والتي جاءت على النحو اآلتي: "لكل من رئیس الجمھوریة وأعضاء البرلمان 89أنظر المادة ( 101

الحق في المبادرة بتعدیل الدستور بناء على اقتراح من الوزیر األول. یجب أن یدرس مشروع أو اقتراح التعدیل وفق الشروط 

ً بعد الموافقة  42ددة في الفقرة الثالثة من المادة الزمنیة المح وبصوت علیھ المجلسان في صیغة موحدة. ویكون التعدیل نھائیا

علیھ عن طریق االستفتاء. غیر أن مشروع التعدیل ال یعرض على االستفتاء متى قرر رئیس الجمھوریة عرضھ على البرلمان 

 مشروع التعدیل إال إذا حاز أغلبیة ثالثة أخماس األصوات المعبر عنھا..".المنعقد في مؤتمر، وھذه الحالة ال یوافق على 
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الشیوخ إشعار المجلس الدستوري بغرض النظر فیما إذا كانت الظروف المنصوص علیها 

 ".ي الفقرة األولى ما زالت قائمة. ویفصل المجلس الدستوري في ذلك علنًا وبسرعةف

بشكل ال یقبل الشك، الدور المركزي والجوهري  ،حظ من خالل هذه المادةلإن أول ما یُ 

لرئیس الجمهوریة في أوقات الظروف اإلستثنائیة، فعند حدوث أزمة، فلرئیس الجمهوریة وحده 

أم ال. بهذا المعنى،  16ا كانت هذه األزمة تستدعي تطبیق المادة صالحیة تقریر فیما إذ

وكأنها تجسیدًا عملیًا وحیًا للمادة الخامسة من الدستور الفرنسي التي تلقي  16ینظر للمادة 

واحترام تعهداته  ،على عاتق رئیس الجمهوریة مسألة ضمان استقالل الوطن ووحدة أراضیه

 وانتظام سیر المؤسسات والسلطات العامة.  ،تمراریة الدولةعدا عن الحفاظ على اس ،الدولیة

مة في شخص الرئیس،  فینظر له كرمز تتجسد سیادة األ ،باالتجاه نفسه، فإنه وهذه الحالة

صالحیة فالرئیس وحده  102للدولة ووحدتها، والیه وحده ترجع األمور، وبیده اتخاذ القرار.

حده تحدید مدة تطبیقها. كما أن الرئیس یحل ، وأیضًا له و 16تقریر مدى انطباق المادة 

مكان كل من السلطة التشریعیة والتنفیذیة، كذلك یحق له التدخل في تنظیم عمل القضاء. 

أكثر من ذلك، فإنه من الممكن لرئیس الجمهوریة تعلیق بعض نصوص الدستور، ومثال 

تكفل الحریات  من تعلیق بعض النصوص الدستوریة التي "دیجول"ذلك ما فعله الرئیس 

 العامة للمواطنین. في المقابل لیس من سلطات رئیس الجمهوریة تعدیل النصوص الدستوریة

                                                                 
 .346، الوسیط في القانونأدمون رباط،  102
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نفسها والتي وضعت من  16، هذا ببساطة لتنافیه مع فلسفة المادة 16في ظل اعمال المادة 

 103أجل ضمان استمرار سیر السلطات العامة الدستوریة في الدولة بشكل منتظم.

، فإن هناك بعض القیود 16یتمكن رئیس الجمهوریة من اعمال المادة  مع ذلك، وحتى

 تها، وهي على النحو التالي: قیود موضوعیة وقیود شكلیة.اوالمحددات التي یجب مراع

القیود الموضوعیة: تتمثل في قیدین، القید األول: مداهمة مؤسسات الجمهوریة أو استقالل 

اته الدولیة خطر حال وجسیم، كحدوث عصیان مسلح، األمة أو وحدة اقلیمها أو تنفیذ تعهد

أو حدوث حرب أهلیة، أو عصیان مدني، أو حدوث حرب مع دولة أخرى. القید الثاني: 

للقید األول، وهو أن یؤدي الخطر الجسیم والحال إلى إصابة السلطات العامة  یعتبر مكمالً 

 104الدستوریة بالشلل.

ن، القید األول: ضرورة أن یقوم رئیس الجمهوریة أیضًا في قیدی القیود الشكلیة: تتمثل

باستشارة كل من الوزیر األول ورئیسي مجلسي البرلمان (الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ) 

، 16إلعمال المادة  اً دستوری اً والمجلس الدستوري، وبالتالي االستشارة بحد ذاتها تعتبر شرط

لزم باألخذ بما ینتج عن هذه االستشارة، ولكن بعد االستشارة، فإن رئیس الجمهوریة غیر م

عمالها منوط برئیس الجمهوریة إمن عدم  16عمال المادة إمما یعني أن مسألة اتخاذ قرار 

                                                                 
 .149-148، االنظمة البرلمانیة عصام سلیمان، 103
 .373-372، النظم السیاسیةمحسن خلیل،  104
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بمفرده. القید الثاني: یتعلق بوجوب توجیه خطاب من قبل رئیس الجمهوریة لألمة یعلمها فیه 

 105التي تمر بها األمة. لمواجهة الظروف الخطیرة 16عمال المادة إبأنه اتخذ قرار 

، آخذاً 16عمال المادة إفي حال تحقق الشروط السابقة، فإنه یمكن لرئیس الجمهوریة حینها 

بالحسبان أمرین: األول: أن الهدف من اللجوء إلى اإلجراءات االستثنائیة هو تأمین سیر 

 على قابةالسلطات العامة الدستوریة بشكل منتظم وبأسرع وقت ممكن. ثانیًا: أن هناك ر 

القرارات التي تتخذ بصدد الظروق االستثنائیة، وهذه الرقابة تتمثل في رقابة المجلس 

 ، وذلك على النحو اآلتي:الدستوري، ورقابة مجلس الدولة، ورقابة البرلمان

النظر فیما إذا  16للمجلس الدستوري واعتمادًا على المادة رقابة المجلس الدستوري:  :أوالً 

في حالتین؛ الحالة  تي بناء علیها تم اعالن حالة الطوارئ ما زالت موجودة،كانت الظروف ال

األولى، وتكون وفق شرطین، األول مرور ثالثین یومًا على البدء في السلطات االستثنائیة. 

للمجلس الدستوري من قبل رئیس الجمعیة الوطنیة أو رئیس  اً الثاني، أن یكون هناك اشعار 

وًا من الجمعیة الوطنیة أو ستین عضوًا من مجلس الشیوخ. مجلس الشیوخ أو ستین عض

لمجلس الدستوري النظر في مدى دستوریة السلطات االستثنائیة االحالة الثانیة، یجب على 

دون حاجة إلى اشعار من المؤسسات المذكورة أعاله، بعد مرور ستین یومًا من بدء العمل 

 106بالسلطات االستثنائیة.

                                                                 
 .348-347، الوسیط في القانونأدمون رباط،  105
 ستور الفرنسي المشار لھا سابقاً.) من الد16انظر المادة ( 106
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 16الدولة: هنا یجب التفرقة بین قرار رئیس الجمهوریة باعمال المادة رقابة مجلس  :ثانیاً 

وذلك لكون هذه المسألة  ،(الذي ال یدخل ضمن األمور التي یحق لمجلس الدولة النظر فیها

مال السیادة) وبین القرارات والتدابیر التي یتخذها رئیس الجمهوریة تطبیقًا للمادة أعتعتبر من 

ق هنا أیضًا بین ام لرقابة المشروعیة) إال أن مجلس الدولة فرَّ (التي تخضع بشكل ع 16

نوعین من القرارات؛ فیتم النظر إلى القرارات التي اتخذها رئیس الجمهوریة في ظل الظروف 

االستثنائیة، فإذا كانت هذه القرارات في الظروف الطبیعیة تعتبر من صالحیات البرلمان 

) فإنها ال تخضع لرقابة المشروعیة، 34مجال المادة  التشریعیة التي تدخل في ل(كاألعما

أما القرارات التي في الظروف الطبیعیة تعتبر من األعمال الالئحیة (كاألعمال التي تدخل 

 107) فإنها تخضع لرقابة المشروعیة.37في مجال المادة 

 16المادة  ، أنه عند اعمال16رقابة البرلمان: لعل المفارقة التي جاءت بها المادة  ثالثًا:

یمنع على رئیس الجمهوریة حل الجمعیة الوطنیة، في الوقت الذي تعتبر فیه هذه الصالحیة 

 من أهم الصالحیات التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في ظل الظروف الطبیعیة.

بقاء الجمعیة الوطنیة منعقدة وعدم جواز حلها، إولكن السؤال الذي یطرح هنا، ما الغایة من 

جمیع االجراءات في الظروف االستثنائیة سواء كانت اجراءات تشریعیة أو في ظل أن 

فإنها تكون من صالحیات رئیس الجمهوریة؟ أكثر من ذلك، ما الفائدة من بقاء  ،تنفیذیة

 108الجمعیة الوطنیة في ظل عدم المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة؟

                                                                 
 .151، ص سلطة ومسؤولیةبسیوني،  107
 .152مرجع سابق،  108
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 من ة، لكن ما الذي یمنع البرلمانجمیع الصالحیات تكون بید رئیس الجمهوری ،صحیح أنَّ 

إذا ما علمنا أنه ال یوجد نص دستوري  ؟جراءات تشریعیة خالل الظروف االستثنائیةإاتخاذ 

تفعیل دوره في الرقابة على یمنع ذلك، باالتجاه نفسه، ما الذي یمنع البرلمان أیضًا من 

منهم بإعتبارهم منفذین وسحب الثقة  ،والوزراء(من خالل استجواب الوزیر األول  ؟الحكومة

هنا،  ، في ظل عدم وجود نص صریح یمنع ذلك.لسلطات رئیس الجمهوریة اإلستثنائیة)

بخصوص الدور ، 1961) عام 16یوجد تجربة عملیة في هذا المجال عند تطبیق المادة (

، في ذلك )16للحكومة في ظل تطبیق المادة (توجیه اللوم  الجمعیة الوطنیة تحاولالرقابي، 

حین قام رئیس الجمعیة الوطنیة بعرض األمر على المجلس الدستوري لیبدي رأیه في جواز ال

ذلك، إال أن المجلس الدستوري، امتنع عن ابداء رأیه بداعي أن ذلك لیس من اختصاصاته 

فظل البرلمان مستمرًا في دوره التشریعي،  أما بخصوص اإلجراءات التشریعیة، 109.الدستوریة

) في ذلك الوقت، 16جاالت التي تخرج عن نطاق تحقیق أهداف المادة (في الم ُحصرولكن 

 اً أمر  د. وذلك یع) فتكون من اختصاص رئیس الجمهوریة16أما المتعلقة بأهداف المادة (

لكي ال یحدث تناقض بین البرلمان والرئیس في ظرف یتطلب توافقات من أجل  ًا؛منطقی

 110تجاوز هذه المرحلة.

أنه یمكن للبرلمان اتهام ف، مساءلة رئیس الجمهوریة سیاسیاً  مكانیةإ وعلى الرغم من عدم

ضافة لما للبرلمان من امكانیة تأثیر قویة على رئیس رئیس الجمهوریة بالخیانة العظمى، باال

الجمهوریة، وبالتالي على القرارات التي سیتخذها، وذلك من خالل ابداء البرلمان عدم موافقته 
                                                                 

(القاھرة: دار النھضة العربیة،  الدور التشریعي لرئیس الدولة في النظام المختلط "دراسة مقارنة"عبد العظیم عبد السالم،  109

2004 ،(250-251 ،270-271. 
 المرجع السابق. 110
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 ،ذها رئیس الجمهوریة امام الرأي العام، مما سیؤدي في أغلب األحیانعلى القرارات التي اتخ

خشیة تألیب الرأي العام على رئیس الجمهوریة،  ؛إلى استجابة رئیس الجمهوریة للبرلمان

 111.لهخصوصاً عندما تكون األغلبیة في البرلمان مناوئة 

 الحكومة 2.2.2.2

صحیح أنها، المكون األقل أهمیة إذا ما تعتبر الحكومة المكون اآلخر للسلطة التنفیذیة، 

في الجمهوریة  اً مهم اً مع المكون األول رئیس الجمهوریة، إال أن لها صالحیات ودور  ورنتق

دارة الدولة إالفرنسیة، فدون تعاون الحكومة، سیكون من الصعب على رئیس الجمهوریة 

بیة برلمانیة مناوئة بشكل فاعل، ودلیل ذلك أنه عندما تكون هناك حكومة مشكلة من أغل

للرئیس، سنجد أن السلطات والنفوذ الرئاسي سوف تقل، لینحصر دور رئیس الجمهوریة 

 112بین السلطات.حكمًا حینها 

من الدستور الفرنسي أوكلت إلى الحكومة صالحیات مهمة  20عالوة على ذلك، فإن المادة 

من ذلك، وضعت اإلدارة  جدًا، فتركت مهمة تحدید وممارسة سیاسة الوطن للحكومة، أكثر

 113والقوات المسلحة تحت تصرف الحكومة.

 

 
                                                                 

 .376-375، النظم السیاسیة. محسن خلیل، 204، القانون الدستوريخلیل، متولي وعصفور و 111
 .153-152، األنظمة البرلمانیةعصام سلیمان،  112
) من الدستور الفرنسي على التالي: "تحدد الحكومة سیاسة الوطن وتمارسھا. وتوضع اإلدارة والقوات 20تنص المادة ( 113

 المسلحة تحت تصرفھا..".



52 
 

 
 

 هیكلیة الحكومة

تتكون الحكومة من الوزیر األول (رئیس الحكومة)، الذي ُیعین من قبل رئیس الجمهوریة كما 

فلكل  ،ضافة إلى عدد معین من الوزراء (لیس هناك عدد معین من الوزراء، باإلذكر آنفاً 

عدد الوزراء فیها). وعملیة تعیین الوزراء تتم من قبل رئیس حكومة صالحیة تحدید 

ین تتم من قبل الوزیر یعلى اقتراح الوزیر األول، مما یعني أن عملیة التع الجمهوریة بناءً 

على اقتراح  قالة الوزراء تتم بقرار من رئیس الجمهوریة بناءً إاألول. وكذلك االمر، فإن 

 114الوزیر األول.

، فإنه ال یجوز الجمع بین عضویة البرلمان 1958ه في ظل دستور عام ، أنیانهجدیر بالو 

من الدستور والتي تنص على: "ال یجوز الجمع  23وعضویة الوزارة، وذلك بناء على المادة 

بین عضویة الحكومة وتولي أي والیة برلمانیة أو أي منصب تمثیلي مهني على المستوى 

  115".هنيو أي وظیفة عامة أو أي نشاط مالوطني أ

 صالحیات الحكومة

التفریق بین نوعین من السلطات؛  لعله من المفیدعند الحدیث عن سلطات الحكومة، 

سلطات الحكومة كهیئة جماعیة وسلطات خاصة بالوزیر األول حصرًا. وذلك على النحو 

 التالي:

                                                                 
 .386-385، لقانونمبادئ االغالي،  114
 .429-428، القانون الدستوريالوحیدي،  115
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 سلطات الحكومة كهیئة جماعیة

التي جعلت مهمة تحدید سیاسة  من الدستور، 20من هذه السلطات ما نصت علیه المادة 

الوطن وتطبیقها من صالحیات الحكومة، وفي سبیل تحقیق ذلك، جعل الدستور في المادة 

 سلطة اإلدارة والقوات المسلحة تحت تصرف الحكومة.نفسها 

ت نحومُ  بت علیه،خمما یعني، أن سیاسة الوطن ستتحدد بناء على برنامج الحكومة التي انتُ 

ذلك سیكون صحیحاً  ؛في الواقع، لیس أمرًا مسلمًا به في جمیع األحوال لثقة على أساسه.ا

كلة من أغلبیة غیر األغلبیة الرئاسیة، أما إذا كان تشكیل شَ ومنطقیًا إذا كانت الحكومة مُ 

على أغلبیة هي نفس األغلبیة الرئاسیة، فإن الحكومة ستجد نفسها مضطرة  اً الحكومة معتمد

 116لذي انتخب على اساسه.العتماد برنامج الرئیس ا

من صالحیات الحكومة إعالن الحرب، واتخاذ القرار بتدخل القوات المسلحة في  أن كما

یام على بدء التدخل. ویشترط على أعلم البرلمان قبل انقضاء ثالثة الخارج، على أن تُ 

 117ذن البرلمان في ذلك.إالحكومة في حال تجاوزت مدة التدخل أربعة أشهر أخذ 

عالن األحكام العرفیة، التي تفرض بقرار من مجلس إالحكومة تتمتع بصالحیة  كذلك فإن

 118اثني عشر یومًا، ولتمدید هذه الفترة یجب أخذ إذن البرلمان. عن الوزراء لمدة ال تتجاوز

                                                                 
ودة، 157، األنظمة البرلمانیةعصام سلیمان،  116 ائیة السلطة التنفیذیة بین الشكل والموضوع في دستور . وأنظر: رأفت ف ثن

 .455)، 2001(القاھرة: دار النھضة العربیة،  الدستور الكویتي والفرنسي" –"دراسة مقارنة  1971
 ) من الدستور الفرنسي.35انظر المادة ( 117
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صدار مراسیم تشریعیة. بحیث إمن السلطات التي أوكلها الدستور إلى الحكومة، سلطة و 

صدر مراسیم ذات طابع تشریعي في مجاالت هي في األساس أجاز الدستور للحكومة أن ت

أي تدخل في نطاق اختصاصاته، وذلك ضمن شروط محددة، أولها: أن  ،محجوزة للبرلمان

تكون الغایة من هذه المراسیم تمكین الحكومة من تنفیذ برنامجها، وأن تأخذ الحكومة موافقة 

أن یكون هناك تفویض من و حددة، من البرلمان على ذلك، وأن تكون خالل مدة زمنیة م

البرلمان ویكون ذلك التفویض من خالل قانون، كما یتطلب الدستور عرض هذه المراسیم 

التشریعیة على البرلمان للمصادقة علیها، قبل انتهاء المدة التي یتضمنها قانون التفویض، 

 119وٕاال تعتبر الغیة.

ى المراسیم التشریعیة، یجدر بالذكر بعبارة أكثر وضوحًا، وفیما یخص عملیة المصادقة عل

أن المراسیم التشریعیة تعتبر نافذة المفعول بمجرد نشرها، خالل ذلك من الضرورة عرض 

، محتمالن ناهذه المراسیم على البرلمان للمصادقة علیها، في هذه الحالة، هناك سیناریوه

ل األعمال، الذي یعني األرجح)،  أن ال توضع هذه المراسیم على جدو هو السیناریو األول (

نادر الحدوث)، هو ضمنیًا الموافقة علیها، وبالتالي استمراریة سریانها. السیناریو الثاني (

وضع المراسیم على جدول األعمال، لیتم بعد ذلك طرحها على التصویت، ونتیجة التصویت 
                                                                                                                                                                                  

) من الدستور الفرنسي، والتي تنص على التالي: "یكون فرض األحكام العرفیة بأمر من مجلس الوزراء. 36انظر المادة ( 118

ً إال بإذن من البرلمان". وأنظر: محمد المجذوب،  القانون الدستوري والنظام وال یجوز تمدیدھا ألكثر من اثني عشر یوما

 .172)، 2002(بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة،  السیاسي في لبنان وأھم النظم الدستوریة والسیاسیة في العالم
) من الدستور الفرنسي والتي نصت على التالي: "یجوز 38. وانظر المادة (357-356، الوسیط في القانونرباط،  119

تدابییر تدخل عادة في نطاق  –مراسیم خالل مدة محددة  بموجب –للحكومة أن تطلب من البرلمان الترخیص بأن تتخذ 

اختصاص القانون من أجل تنفیذ برنامجھا. وتُتخذ المراسیم في مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الدولة وتكون المراسیم 

قبل التاریخ الذي  ساریة المفعول منذ نشرھا، ولكنھا تصبح الغیة إذا لم یعرض مشروع القانون الخاص بإقرارھا على البرلمان

یحدده قانون التفویض. وال یجوز التصدیق علیھا إال بشكل صریح. بعد انتھا المدة المذكورة في الفقرة األولى من ھذه المادة ال 

 یجوز تعدیل المراسیم إال بمقتضى قانون في المواضیع التي تدخل في نطاق اختصاص القانون".
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یستمر سریان فیجابیة، إاذا جاءت سلبیة، ینتهي سریان المراسیم االشتراعیة، أما إذا جاءت 

 120وتصبح قوانین. ،هذه المراسیم

أن المراسیم التشریعیة في الفترة التي تسبق المصادقة علیها ب، ولعله من حسن الفائدة التذكیر

من البرلمان تبقى قرارات تنظیمیة خاضعة لرقابة القضاء اإلداري، ولكن بعد المصادقة علیها 

  121عة لرقابة القضاء اإلداري.من البرلمان تصبح قوانین، وبالتالي غیر خاض

ر بالذكر، أنه وبعد ان یتم المصادقة على المراسیم التشریعیة من قبل البرلمان، فإنه لن جدیو 

یكون باستطاعة البرلمان إصدار قوانین في المجاالت التي تم منح الحكومة تفویض بإصدار 

  122مراسیم تشریعیة فیها.

سیم التشریعیة تتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة وأخیرًا ال بد من اإلشارة إلى أن المرا

مجلس الدولة، وبالتالي فإن رئیس الجمهوریة له الحق في التوقیع على هذه المراسیم 

صدار إالتشریعیة أو عدم توقیعها، باعتباره رئیس مجلس الوزراء. مما یعني أنه ال یمكن 

 123مراسیم تشریعیة دون موافقة رئیس الجمهوریة.

  وزیر األولسلطات ال

من الدستور  21، لعل أهمها ما جاء في المادة عدة صالحیات مهمةبیتمتع الوزیر األول 

دارة العمل الحكومي، وفي سبیل ذلك، یمارس  إالفرنسي التي خصت الوزیر األول بصالحیة 
                                                                 

 .158، األنظمة البرلمانیةسلیمان،  120
 ) من الدستور الفرنسي.1-74) والمادة (38المرجع السابق. وأنظر: المادة ( 121
 .357، الوسیط في القانونرباط،  122
 .158، األنظمة البرلمانیةسلیمان،  123
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ومراسیم  ،مراسیم تنظیمیة ،نوعینعلى صدار المراسیم، وهذه المراسیم إالوزیر األول سلطة 

جل تهیئة الوضع لتنفیذ أمیلیة، أما األخیرة فهي المراسیم التي یتخذها الوزیر األول من تك

أنھ  یُلحظفبالنظر إلى الدستور الفرنسي قانون صادر من البرلمان. أما المراسیم التنظیمیة؛ 

فقط موضحًا في  34قد حصر المواضیع المحجوزة للبرلمان في األمور المذكورة في المادة 

أن ما یخرج عن األمور المحجوزة للبرلمان یدخل في نطاق الالئحة، أي من  37المادة 

اختصاص الحكومة والتي تصدرها على شكل مراسیم تنظیمیة (لوائح). لتصبح الحكومة 

قل للبرلمان (صاحب االختصاص أبمثابة المشرع الفعلي في النظام الفرنسي، مقابل دور 

 124المضمار.األصیل في التشریع منطقیًا) في هذا 

ومراسیم صادرة عن  ،الجمهوریةوتجدر االشارة هنا، بأن هناك مراسیم صادرة عن رئیس 

یر األول. وفیما یتعلق بالمراسیم التنظیمیة في األصل هي من سلطات الوزیر األول، الوز 

في القرارات التنظیمیة التي تتخذ في نطاق  اإلسهاملكن یمكن أن یكون لرئیس الجمهوریة 

 125وزراء (هنا یتم التوقیع على المراسیم التنظیمیة من قبل رئیس الجمهوریة أیضًا).مجلس ال

ین الموظفین المدنیین والعسكریین، باستثناء الذین یتم تعینهم بقرار یكما یتمتع بصالحیة تع

فاع لجان الد س الجمهوریة عند الحاجة في رئاسةمن رئیس الجمهوریة، وأیضًا ینوب عن رئی

                                                                 
وري والمؤسسات السیاسیةزھیر شكر،  124 (بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات  الوسیط في القانون السدتوري: القانون الدست

  . وانظر:293 -292)، 1994لتوزیع، والنشر وا
 .159، األنظمة البرلمانیةعصام سلیمان،  125
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نیابة عن رئیس الجمهوریة (الذي یكون بصفة استثنائیة بناء  سة مجلس الوزراءالوطني، ورئا

 126على تفویض من قبل رئیس الجمهوریة وفق جدول أعمال محدد).

بداء الرأي في موضوع حل إوله حق  127وللوزیر األول، صالحیة المبادرة التشریعیة،

كما له سلطة  16،128ادة عمال المإوفي ممارسة رئیس الجمهوریة عند  ،الجمعیة الوطنیة

كما للوزیر األول حق االقتراح بخصوص تعدیل  مام البرلمان،أطرح الثقة بالحكومة 

وتشكیل الحكومة (فالوزراء یتم تعینهم من قبل رئیس  ،جراء االستفتاءإ و  129الدستور

 .130الجمهوریة بناء على اقتراح من الوزیر األول)

رض القوانین المصادق علیها من البرلمان على كذلك، یتولى الوزیر األول باسم الحكومة، ع

 131المجلس الدستوري في حال ارتأت الحكومة أن هذه القوانین مخالفة للدستور.

 البرلمان 3.2.2.2

یتكون البرلمان الفرنسي من مجلسین، األول یطلق علیه الجمعیة الوطنیة، ویتم انتخاب 

ویتم انتخاب  ،یسمى مجلس الشیوخ سنوات، والثاني 5ها باالقتراع المباشر ولمدة ئعضاأ

  132.ه باالقتراع غیر المباشرئاعضا

                                                                 
القانون . متولي وعصفور وخلیل، 387-386، مبادئ القانون. وانظر: الغالي، 278، النظم السیاسیةالشرقاوي،  126

 ) من الدستور الفرنسي.21. وانظر المادة (208، الدستوري
الفرنسي، والتي تنص على ما یلي: "یشترك كل من الوزیر األول وأعضاء البرلمان في ) من الدستور 39أنظر المادة ( 127

 المبادرة التشریعیة..".
 ) من الدستور الفرنسي المشار لھا سابقاً.16انظر المادة ( 128
 ) من الدستور الفرنسي المشار لھا سابقاً.89انظر المادة ( 129
 لفرنسي سبق اإلشارة الیھما.) من الدستور ا11) والمادة (8أنظر المادة ( 130
 ) من الدستور الفرنسي سبق اإلشارة إلیھا.61انظر المادة ( 131
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 دور البرلمان في النظام الفرنسي

ن یإن الدور التقلیدي للبرلمانات عمومًا، یتمثل في الدور التشریعي والدور الرقابي، واللذّ 

ستعرض دور البرلمان أیختلفان في طبیعتهما وحجمهما من نظام إلى آخر. وفیما یلي س

 عي والرقابي.یالفرنسي في المجالین التشر 

 الدور التشریعي

قلص من صالحیات البرلمان في  تور الفرنسي في هذا المضمار، أنهیالحظ على  الدس

التشریع، وذلك من خالل تحدید المواضیع التي تدخل في نطاق القانون الذي یختص 

باستثناء تلك  –واضیع األخرى الم البرلمان في اصداره. في الوقت ذاته، جعل الدستور كلَّ 

 133من اختصاص الحكومة تصدرها على شكل لوائح تنظیمیة. –المحجوزة للبرلمان 

                                                                                                                                                                                  
) من الدستور الفرنسي والتي تنص على اآلتي: "یصوت البرلمان على القانون، ویراقب عمل الحكومة، 24انظر: المادة ( 132

شیوخ.ینتخب نواب الجمعیة الوطنیة باالقتراع المباشر ویضع السیاسات العامة. یتكون البرلمان من الجمعیة الوطنیة ومجلس ال

ة الوطنیة باالقتراع المباشر وال  وال یجوز أن یتجاوز عدد أعضائھا خمسمائة وسبعة وسبعین عضواً. وینتخب نواب الجمعی

ال یجوز أن یجوز أن یتجاوز عدد أعضائھا خمسمائة وسبعة سبعین عضواً. وینتخب مجلس الشیوخ باالقتراع غیر المباشر، و

یتجاوز عدد أعضائھ ثالثمائة وثمانیة وأربعین عضواً، وھو یضمن تمثیل الجماعات اإلقلیمیة للجمھوریة. یوجد ممثلون عن 

 الفرنسیین المقیمین خارج فرنسا في الجمعیة الوطنیة وفي مجلس الشیوخ".
قانون القواعد المتعلقة بما یلي: الحقوق المدنیة ) من الدستور الفرنسي والتي تنص على التالي: "یحدد ال34أنظر المادة ( 133

 والضمانات األساسیة التي یتمتع بھا المواطنون لممارسة الحریات العامة والحریة والتعددیة واستقاللیة وسائل اإلعالم وما

الزواج والتركات  یفرضھ الدفاع الوطني على المواطنین في أنفسھم وفي ممتلكاتھم, الجنسیة ووضع األشخاص وأھلیتھم وأنظمة

والھبات، تحدید الجنایات والجنح وكذا العقوبات المقررة بشأنھا واإلجراءات الجزائیة والعفو وإنشاء الھیئات القضائیة الجدیدة 

والقانون األساسي للقضاة، أساس الضرائب بجمیع أنواعھا ونسبھا وكیفیة تحصیلھا ونظام إصدار النقود. كما یحدد القانون 

لمتعلقة بما یلي: النظام االنتخابي للمجالس البرلمانیة والمجالس المحلیة والھیئات التمثیلیة للفرنسیین المقیمین خارج القواعد ا

فرنسا وكذا شروط ممارسة الوالیات االنتخابیة والوظائف االنتخابیة التي یمارسھا أعضاء مجالس التداول في الجماعات 

لعامة، الضمانات األساسیة التي تمنح إلى الموظفین المدنیین والعسكریین في الدولة، تأمیم اإلقلیمیة، إنشاء فئات من المؤسسات ا

المؤسسات ونقل ملكیة المؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص. ویضبط القانون المبادئ األساسیة اآلتیة: التنظیم العام 

تصاصاتھا ومواردھا، التعلیم، المحافظة على البیئة، نظام الملكیة للدفاع الوطني، االستقالل اإلداري للجماعات اإلقلیمیة واخ



59 
 

 
 

ذلك بشكل أو بآخر، بدد االنطباعات النمطیة والمعهودة في سیاق الدور التشریعي، 

فنجد أن دور البرلمان في التشریع  .فأصبحت القاعدة هي االستثناء واإلستثناء هو القاعدة

 134حصور ومقید، في حین دور الحكومة في التشریع أكبر من خالل اللوائح التنظیمیة.م

أكثر من ذلك، قد فرض الدستور على البرلمان قیود اضافیة فیما یتعلق بالقوانین المالیة و 

تقدیم اقتراحات أو تعدیالت تتضمن خفض في اإلیرادات  من تحدیدًا، إذ منع على البرلمان

 وأیضاً، بخصوص مشروع قانون الموازنة اشترط الدستور 135ات العامة.أو زیادة في النفق

یومًا، وٕاال جاز للحكومة أن تضعه موضع  70على البرلمان أن یبت في المشروع خالل 

 136التنفیذ عن طریق مرسوم.

في الواقع، الشيء المختلف الذي جاء به الدستور الفرنسي في مجال التشریع، یصبح مبررًا 

خرى (الرقابة على دستوریة القوانین، عدة أأنه ترتیب من ضمن ترتیبات إذا ما علمنا 

                                                                                                                                                                                  
والحقوق العینیة وااللتزامات المدنیة والتجاریة، حق العمل والحق النقابي و الضمان االجتماعي. تحدد قوانین الموازنة موارد 

ن تمویل الضمان االجتماعي الشروط الدولة وأعباءھا وفق الشروط وفي ظل التحفظات التي یقرھا قانون أساسي. تحدد قوانی

العامة التي تضمن توازنھ المالي وتضبط نفقاتھ المسطرة بالنظر إلى إیراداتھ المتوقعة وفق الشروط وفي ظل التحفظات التي 

یقرھا قانون أساسي. تحدد قوانین التخطیط أھداف عمل الدولة. تحدد قوانین التخطیط التوجھات متعددة السنوات في مجال 

موازنة العامة، وتندرج ضمن ھدف تحقیق التوازن في حسابات اإلدارات العامة. یمكن أن تحدد وتستكمل أحكام ھذه المادة ال

 بموجب قانون أساسي".
 .158، توازن السلطات. وأنظر: أبو زید، 370-369، الوسیط في القانونرباط،  134
ور الفرنسي والتي تنص على اآل40أنظر المادة ( 135 تي: "التقبل االقتراحات والتعدیالت المقدمة من أعضاء ) من الدست

 البرلمان إن ترتب عن ھذه الموافقة إما تخفیض في الموارد العامة أو إحداث عبء أو مضاعفة في النفقات العامة".
ط ) من الدستور الفرنسي والتي تنص على اآلتي: "یصوت البرلمان على مشاریع قوانین وفق الشرو47أنظر المادة ( 136

المنصوص علیھا في قانون أساسي. إذا لم تصدر الجمعیة الوطنیة قراراھا في قراءة أولى خالل أربعین یوماً من إیداع المشروع 

تبلغ الحكومة مجلس الشیوخ الذي یجب علیھ أن یبت فیھ خالل خمسة عشر یوماً وتتبع بعد ذلك الشروط المنصوص علیھا في 

ً یجوز وضع أحكام المشروع قید التنفیذ عن طریق مرسوم.  ). وإذا لم یصدر إشعار45المادة ( من البرلمان خالل سبعین بوما

وإذا لم یودع قانون الموازنة الذي یحدد الموارد واألعباء لسنة مالیة واحدة في الوقت المناسب حتى یمكن إصداره قبل بدایة تلك 

ذن لھا بتحصیل الضرائب وتفتح اإلعتمادات الخاصة بالخدمات السنة المالیة طلبت الحكومة بصفة مستعجلة من البرلمان أن یأ

 التي أقرھا البرلمان بموجب أمر. یقع تعلیق المواعید المنصوص علیھا في ھذه المادة عندما ال یكون البرلمان منعقداً".
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االستفتاء التشریعي) تأتي جمیعها في سیاق عام یهدف إلى عقلنة البرلمان، للحیلولة دون 

قبل الجمهوریة الخامسة من سیطرة للبرلمان على النظام السیاسي  اً الرجوع إلى ما كان موجود

 137.ذكره سابقاً  تم دم استقرار وزاري كماالفرنسي، والذي نتج عنه ع

صحیح أن الدستور الفرنسي عمل على تقیید صالحیات البرلمان التشریعیة، وزاد في الوقت 

نفسه من صالحیات الحكومة. إال أن الممارسة العملیة أثبتت أن البرلمان یقوم في كثیر من 

، دون أي معارضة من له تعتبر خارج النطاق المحجوزضیع ااألحیان بالتشریع في مو 

أیضًا في توسیع صالحیة البرلمان  أسهمالحكومة. أكثر من ذلك، فإن المجلس الدستوري قد 

 34في التشریع لتشمل مواضیع لیست من اختصاصه؛ فقد فسر المجلس الدستوري المادة 

تفسیرًا واسعًا، مكن  –التي تحدد المواضیع المحجوزة للبرلمان  -من الدستور الفرنسي 

عالن حقوق إ لبل امتد ذلك لیشم 34مادًا على المادة تلبرلمان من التشریع لیس فقط اعا

خرى من الدستور. وفي قرار آخر أم ومقدمة الدستور، ومواد 1789االنسان والمواطن للعام 

ن أسببًا كافیًا للحكم بعدم الدستوریة  دأنه ال یع :فادهامُ  للمجلس الدستوري، أرسى قاعدةً 

 138في األصل مواضیع تنظیمیة. هيما نظم في جوانبه مواضیع  مجرد قانونٍ 

، عدم نفسه ولضمان عدم تغول البرلمان على المواضیع المحجوزة للحكومة، وفي الوقت

تغول الحكومة على المواضیع المحجوزة للبرلمان. وضع الدستور الفرنسي آلیات تمنع حدوث 

من خالل طلب تقدمه الحكومة  ونیك ،ضمان عدم تغول البرلمان على الحكومةفذلك؛ 

عالن أن المواضیع التي یشملها القانون ذات صفة تنظیمیة، فإذا إللمجلس الدستوري مفاده 

                                                                 
 .160، األنظمة البرلمانیةسلیمان،  137
 .167-166المرجع السابق،  138
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ن تعدل هذا أقرر المجلس الدستوري أن القانون یحمل تلك الصفة، فإنه یمكن للحكومة 

جدال بین  القانون بمرسوم تنظیمي. ویمكن أن یصل األمر للمجلس الدستوري عندما یحدث

الحكومة والبرلمان في صدد قانون مقترح، فإن المجلس الدستوري یفصل في هذا الخالف 

یكون ، ن عدم تغول الحكومة على البرلمانضما أماومة أو البرلمان. كبناء على طلب الح

ها تدخل في المجال لكون أمام مجلس الدولة ن بإلغاء الالئحة التنظیمیةمن خالل الطع

نون، ومجلس الدولة بدوره یتحقق من صحة هذا الطعن، فإذا تبین صحته فإنه للقا المحجوز

 139یقضي بإلغاء الالئحة، أما إذا تبین عدم صحته فإن الالئحة تبقى ساریة.

 الدور الرقابي

 49لعل من أهم وسائل الرقابة البرلمانیة، هي حجب الثقة عن الحكومة، وبالنظر إلى المادة 

، طرح الثقة عن األولىسم طریقین لحجب الثقة عن الحكومة: من الدستور، سنجد أنه ر 

الحكومة بناء على اقتراح من الجمعیة الوطنیة، ویجب أن یؤمن هذا االقتراح توقیع ُعشر 

أعضاء الجمعیة الوطنیة على األقل، حتى یتم قبوله، لیتم بعد ذلك عرض هذا االقتراح 

هنا، إلى أنه في عملیة التصویت ال یتم  ساعة من تقدیمه. ویشار 48للتصویت بعد انقضاء 

احتساب إال األصوات المؤیدة لسحب الثقة عن الحكومة، هذا یعني أن باقي األعضاء 

 140(الممتنعین عن التصویت والغائبین) یعتبرون في عداد المؤیدین للحكومة.

                                                                 
. وانظر: سلیمان، 220-219، القانون الدستوري. وأنظر: متولي وعصفور، وخلیل، 392-391، النظم السیاسیةخلیل،  139

 .167، األنظمة البرلمانیة
  .312، الوسیط في القانونشكر،  140
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سحب  جراءاتإوفي هذا الخضم، فقد أورد الدستور قیدًا على الجمعیة الوطنیة، وهي بصدد 

أن یوقع أكثر من ثالثة اقتراحات في الدورة العادیة نفسه لنائب لالثقة، مفاده أنه ال یجوز 

 141الواحدة، وأكثر من اقتراح في الدورة غیر العادیة.

طرح الثقة عن الحكومة بناء على طلب من الوزیر األول بعد مناقشة األمر في ، الثانیة

سیاسة الكومة باقرار قانون معین، أو الموافقة على مجلس الوزراء، ویكون ذلك بربط بقاء الح

على سحب الثقة عن الحكومة،  ُیصوتالعامة، أو الموافقة على برنامج الحكومة، فإذا لم 

بط سحب الثقة رُ  الذي المواضیع اآلنفة احدیعني ضمنیًا أن الجمعیة الوطنیة قد وافقت على 

 142به.

أن حجب الثقة لم یستخدم إال مرات قلیلة ال تتجاوز عملیًا، وعند النظر للواقع الفرنسي سنجد 

، في المقابل، یبرز دور 1980، كان آخرها عام 1958الخمس مرات منذ اقرار دستور عام 

البرلمان في الرقابة من خالل وسائل أخرى غیر حجب الثقة، كتوجیه األسئلة، واالستجواب، 

یتمتع به البرلمان في صدد التصویت  م الذيهمولجان التحقیق، ناهیك عن الدور الفعلي وال

 143على مشروع قانون الموازنة العامة.

                                                                 
) من الدستور الفرنسي والتي تنص على التالي: "..ال یجوز توقیع نائب واحد أكثر من ثالثة اقتراحات 49انظر: المادة ( 141

 ل نفس الدورة العادیة وأكثر من اقتراح واحد خالل نفس الدورة غیر العادیة".لسحب الثقة خال
دور البرلمان في األنظمة البرلمانیة المعاصرة : ضعف األداء . وأنظر: دانا سعید، 369-368،  الوسیط في القانونرباط،  142

)، 2013(بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة،  التشریعي والرقابي للبرلمان وھیمنة السلطة التنفیذیة دراسة تحلیلیة مقارنة

208-209. 
 .178، األنظمة البرلمانیةسلیمان،  143
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وأخیرًا ال بد من اإلشارة إلى أن للبرلمان سلطات أخرى غیر السلطات التشریعیة والرقابیة 

تمدید فترة  144الذي یتم من خالل قانون، ،سالفة الذكر، ومن هذه السلطات: حق العفو العام

المصادقة على بعض االتفاقیات  146ء اإلذن في إعالن الحرب،عطاإ 145األحكام العرفیة،

من أعضاء المجلس الدستوري (یختص رئیس  ةتعیین ست 147مة من خالل قانون،همال

ین الثالثة یالجمعیة الوطنیة في تعین ثالثة أعضاء، ویختص رئیس مجلس الشیوخ بتع

 .148المتبقین)

 المجلس الدستوري الفرنسي 4.2.2.2

، باكورة الرقابة على 1958إنشاء المجلس الدستوري في دستور عام یعتبر النص على 

في النظرة التي كانت سائدة في فرنسا، وهي  اً ، مشكًال ذلك، تغییر اً دستوریة القوانین في فرنس

ألنها تعد تعبیراً  ؛أنه لیس من المتصور النظر في األعمال الصادرة عن المجالس المنتخبة

 149مة لیست محل نظر.رادة األإ رادة األمة، و إعن 

                                                                 
 ) من الدستور الفرنسي المشار إلیھا سابقاً.34أنظر المادة ( 144
) من الدستور الفرنسي والتي تنص على التالي: "یكون فرض األحكام العرفیة بمجلس الوزراء وال یجوز 36أنظر المادة ( 145

 دھا ألكثر من اثني عشر یوماً إال بإذن من البرلمان".تمدی
ور الفرنسي والتي تنص على اآلتي: "یكون إعالن الحرب بإذن من البرلمان. تبلغ الحكومة 35أنظر المادة ( 146 ) من الدست

ایة التدخل على األكثر، وتحدد  البرلمان بقرارھا الذي یسمح للقوات المسلحة بالتدخل في الخارج في ظرف ثالثة أیاك من بد

األھداف المسطرة لذلك. ویجوز ان یترتب على ھذا اإلبالغ فتح مناقشة ال یتبعھا أي تصویت. وإذا تجاوزت مدة التدخل أربعة 

ة الوطنیة أخذ القرار النھائي في ھذا الشأن.  أشھر تأخذ الحكومة إذن البرلمان لتمدید ھذه المدة. ویجوز لھا أن تطلب من الجمعی

 البرلمان غیر منعقد عند انقضاء أجل األربعة أشھر فإنھ یفصل في ھذا الطلب عند افتتاح دورتھ التالیة".وإذا كان 
 من الدستورالفرنسي. 53المادة  147
 ) من الدستور الفرنسي.56أنظر المادة ( 148
لتشریعیة دور محوري فمبدأ الفصل بین السلطات على الطریقة الفرنسیة وعلى خالف الطریقة األمریكیة، أعطى السلطة ا 149

على حساب السلطة القضائیة، بداعي أن السلطة التشریعیة تمثل الشعب وال یجوز ألي سلطة أن تعلو على الشعب. لكن ھذا 

ور عام  ، إذ تم اعطاء السلطة القضائیة دور أكبر، وبالتالي تقلیل من دور السلطة التشریعیة. 1958المبدأ تغیر بعد اقرار دست
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یجاد برلمانیة معقلنة (كردة فعل على إنشاء المجلس الدستوري، كان الهدف منه إورغم أن 

البرلمانیة المطلقة التي كانت سائدة في فرنسا في الجمهوریات السابقة للجمهوریة الخامسة، 

من عدم والتي كانت تتجلى في سیطرة البرلمان على الحكومة، ناهیك عن ما نتج عن ذلك 

من أهم المؤسسات الدستوریة في فرنسا،  الیوم بات)، إال أنه أسلفنااستقرار حكومي، كما 

(كحامي للحقوق والحریات، وصمام أمان یحول عدة فهو یلعب دورًا محوریًا على مستویات 

بین السلطات)  ت الطوارئ، وكضامن للتوازن فیما دون االستبداد الرئاسي خاصة في أوقا

 في نطاق الرقابة على القوانین.ولیس فقط 

 تشكیل المجلس الدستوري

یتشكل المجلس الدستوري من تسعة أعضاء، ولمدة تسع سنوات غیر قابلة للتجدید، منح 

ن أعضاء المجلس إلى ثالث جهات بالتساوي، بحیث تختص كل یالدستور صالحیة تعی

حتاج إلى توقیع الوزیر عضاء، وهذه الجهات؛ رئیس الجمهوریة (ال یأ ةجهة بتعیین ثالث

رئیس مجلس الشیوخ. إضافة لألعضاء التسعة المذكورین و رئیس الجمعیة الوطنیة؛ و األول)؛ 

ولكن  150حكمًا في المجلس الدستوري، أعضاءً  نرؤساء الجمهوریة السابقین یعتبرو آنفًا، فإن 

لدستوري مسألة تحدید رئیس المجلس افي جلسات المجلس الدستوري. و  نكو عملیًا ال یشار 

                                                                                                                                                                                  
ور مصر الجدیدلبرلمان والسلطة القضائیة في مصر بعد الثورة،" في جورج فھمي، "ا (القاھرة: منتدى البدائل  البرلمان في دست

 .30-29العربي للدراسات، بدون سنة نشر)، 
(السلط: بال دار نشر،  القانون الدستوري والنظام الدستوري: دراسة مقارنةالمصدر السابق. وأنظر: عادل الحیاري،  150

1972 ،(241. 
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متروكة لقرار رئیس الجمهوریة المنفرد، والذي له وحده صالحیة اختیار رئیس للمجلس من 

 151ضمن أعضاء المجلس.

إلیها  ُیلجأیة المجلس الدستوري وٕابعاده عن أي شبهات كونه الجهة التي لوحفاظًا على استقال

ي، فقد منع الدستور لحسم الصراعات بین التكوینات الدستوریة المختلفة في النظام الفرنس

  152الفرنسي أن یكون هناك جمع بین عضویة المجلس الدستوري وأیة وظیفة عامة أخرى.

 صالحیات المجلس الدستوري

 ، تتوزع على مجاالت مختلفة، وهي على النحو التالي:عدة للمجلس الدستوري صالحیات

یة البت صالحیة المجلس الدستوري في مجال العملیة االنتخابیة، للمجلس صالح -

مدى قانونیة انتخاب كل من رئیس الجمهوریة وأعضاء الجمعیة الوطنیة ومجلس  في

ذلك، المجلس الدستوري ینظر في االعتراضات المقدمة على العملیة كالشیوخ. 

عالن نتائج االنتخابات المختلفة إاالنتخابیة. وأیضًا للمجلس الدستوري صالحیة 

صالحیة البت في صحة عملیات االستفتاء، المذكورة أعاله. وللمجلس الدستوري 

وله النظر في االعتراضات المقدمة على عملیات االستفتاء، كما أن للمجلس 

 153عالن نتائج االستفتاء.إصالحیة 

                                                                 
 ) من الدستور الفرنسي.56المادة ( 151
) من الدستور الفرنسي على ما یلي: "ال یجوز الجمع بین عضویة المجلس الدستوري وبین وظائف وزیر 57تنص المادة ( 152

 أو عضویة البرلمان. ویحدد قانون أساسي حاالت عدم الجمع األخرى".
ى اآلتي: "یسھر المجلس الدستوري على قانونیة انتخاب رئیس ) من الدستور الفرنسي والتي تنص عل58انظر: المادة ( 153

) من الدستور الفرنسي والتي تنص على ما یلي: 59الجمھوریة. وینظر في االعتراضات ویعلن نتائج االقتراع". وأنظر: المادة (

) من 60نظر: المادة (في قانونیة انتخاب النواب وأعضاء مجلس الشیوخ". وأ –عند المنازعة  –"یفصل المجلس الدستوري 



66 
 

 
 

صالحیة المجلس الدستوري في مجال دستوریة القوانین، هنا یجب التفریق بین  -

فتكون في القوانین األساسیة قبل جباریة، والرقابة االختاریة. أما األولى، الرقابة اإل

قبل عرضها على  )11صدارها واقتراحات القوانین المقدمة اعتمادًا على المادة (إ

ضافة إلى النظام الداخلي لكل من الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ، إاالستفتاء، 

دون عرض تلك األعمال القانونیة سالفة الذكر، على المجلس الدستوري لیفصل في 

  154عمالها.إصدارها أو إابقتها للدستور، فإنه ال یمكن مدى مط

بالذكر، أن رقابة المجلس  وجدیر، وبخصوص القوانین المقدمة لالستفتاءأما 

الدستوري تقف عند الرقابة على اقتراحات القوانین قبل االستفتاء، ورقابة عملیة 

ت في عملیة جراء االستفتاء، وفي حال عدم وجود مخالفاإاالستفتاء. لكن، وبعد 

االستفتاء، فإنه ال یجوز للمجلس الدستوري النظر في دستوریة القوانین المعتمدة 

رادة األمة، إعن  اً مباشر  اً ، وذلك، لكون هذه القوانین تعد تعبیر شعبي نتیجة استفتاء

 فال یجوز للمجلس الدستوري التعرض لها. 

ي هذه الحالة فإن المجلس صدارها، فإأما الثانیة، فتكون في القوانین األخرى قبل 

الدستوري ال ینظر في دستوریة هذه القوانین تلقائیًا، بل یجب أن تكون هناك احالة 

لهذه القوانین إلى المجلس الدستوري للنظر في مدى مطابقتها للدستور. وصالحیة 

لى المجلس الدستوري، هي صالحیة جوازیة منحها الدستور بشكل إحالة القوانین إ
                                                                                                                                                                                  

) 11الدستور الفرنسي والتي تنص على التالي: "یسھر المجلس الدستوري على قانونیة االستفتاء المنصوص علیھا في المادتین (

 ) وفي الباب الخامس عشر، ویعلن نتائجھا".89و(
ساسیة قبل إصدارھا واقتراحات ) من الدستور الفرنسي والتي تنص على اآلتي: "یجب عرض القوانین األ61انظر المادة ( 154

 ) قبل عرضھا على االستفتاء والنظام األساسي لمجلسي البرلمان قبل تطبیقھما على11القوانین المنصوص علیھا في المادة (

(عمان:  القانون الدستوري والنظم السیاسیةالمجلس الدستوري الذي یفصل في مدى مطابقتھا للدستور..". وأنظر: عصام الدبس، 

 .381)، 2014الثقافة للنشر والتوزیع،  دار
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من رئیس الجمهوریة، الوزیر األول، رئیس الجمعیة الوطنیة، رئیس منفرد لكل 

مجلس الشیوخ، ستین عضوًا من الجمعیة الوطنیة، ستین عضوًا من مجلس 

 155الشیوخ.

للدستور، قد أتاح الرقابة الدستوریة  2008أنه في تعدیل عام وجدیر بالذكر، 

) والتي تنص 1-61ة (وهذا واضح من خالل الماد ،الالحقة، أي بعد صدور القانون

إذا ثبت أثناء النظر في دعوى أمام جهة قضائیة أن نصًا تشریعیاً : "على اآلتي

بناء  -یخرق الحقوق والحریات التي یكفلها الدستور جاز إشعار المجلس الدستوري 

بهذه المسألة ضمن أجل  - على إحالة من مجلس الدولة أو من محكمة النقض

  ."محدد

دستوري في حال حدوث خالف بین الحكومة والبرلمان، حول صالحیة المجلس ال -

المجال المحجوز لكل منهما، البت في هذا الخالف، ویكون الخالف في حال تقدم 

البرلمان باقتراح أو تعدیل قانون ورأت الحكومة أنه یخرج عن النطاق المحجوز 

، 38ب المادة على تفویض بموج للبرلمان، أو أن تقوم الحكومة باصدار مرسوم بناءً 

 156ورأى البرلمان أن المرسوم قد تجاوز حدود التفویض.

                                                                 
) من الدستور الفرنسي والتي تنص على ما یلي: "..ولنفس الغایات یجوز لرئیس الجمھوریة أو الوزیر 61انظر المادة ( 155

ً في مجلس الشیوخ إحالة القوانین قب ً أو ستین عضوا ل األول أو رئیس الجمعیة الوطنیة أو رئیس مجلس الشیوخ أو ستین نائبا

 إصدارھا على المجلس الدستوري..".
اقتراحاً أو 41انظر نص المادة ( 156 ) من الدستور والتي جاءت على النحو اآلتي: "إذا تبین أثناء تطبیق اإلجراء التشریعي أن 

) یجوز للحكومة او لرئیس 38تعدیالً ال یدخل ضمن نطاق اختصاص القانون أو أنھ یتعارض مع تفویض منح بموجب المادة (

المجلس المختص أن یعترض علیھ بعدم القبول. وفي حال حدوث خالف بین الحكومة ورئیس المجلس المعني یفصل المجلس 

 الدستوري بناء على طلب أیاً منھما في ھذا الخالف وذلك خالل ثمانیة أیام". 
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صالحیة المجلس الدستوري في معرض سلطات رئیس الجمهوریة االستثنائیة،  -

النظر فیما إذا كانت الظروف التي  16واعتمادًا على المادة  ،للمجلس الدستوري

 157.بناء علیها تم اعالن حالة الطوارئ ما زالت موجودة

ة المجلس الدستوري في خضم المصادقة على التزام دولي، للمجلس وبناء صالحی  -

شعار من رئیس الجمهوریة أو رئیس الجمعیة الوطنیة أو رئیس مجلس الشیوخ إعلى 

أو ستین عضوًا من الجمعیة الوطنیة أو ستین عضوًا من مجلس الشیوخ، النظر فیما 

دستور، فإن المجلس ال یسمح إذا تبین للمجلس أن هذا االلتزام یحوي مخالفة لل

 158بالمصادقة على هذا االلتزام الدولي، إال بعد مراجعة الدستور.

 فرنسا: نموذج ناجح للنظام شبه الرئاسي 3.2.2

ولعل رئاسیة، عتمد ترتیبات شبه لنظام ی اً ناجح اً نموذجیعتبر النظام السیاسي الفرنسي 

صیغ وتقنیات  یتضمنثل في كونه األسباب الكامنة وراء نجاح النموذج الفرنسي، تتم

دوافع وتسویة الصراعات، مع القلیل من  لتعاون وتقاسم السلطةا صیغ تدفع باتجاه، إضافیة

ساعدت في تجنب المخاطر المحتملة للنظام شبه الرئاسي، وهذه  ،الخالفاتالصراعات و 

 أمور جوهریة: خمسةتتمثل في التقنیات 

قالة رئیس الوزراء إال یحق لرئیس الجمهوریة  التي معهاة، طریقة تشكیل وٕاقالة الحكومأوًال:  

فإن قالتهم أو سحب الثقة منهم منوطة بالبرلمان فقط. بالتالي، إ، فعملیة أو أي من الوزراء

                                                                 
ً بشكل مفصل إلى صالحیة المجلس الدستوري في معرض السلطات االستثنائ 157 یة، أنظر النص المرافق تم التطرق سابقا

 .106للحاشیة 
 ) من الدستور الفرنسي.54انظر المادة ( 158
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النظام الدستوري الفرنسي قد اعتمد النوع الفرعي األكثر استقرارًا في النظم شبه الرئاسیة، وهو 

هذا قد ضمن الدستور الفرنسي التوازن بین الرئیس ورئیس الرئاسي.  ب –رئیس الوزراء 

. مما یعني عدم سیطرة أي منهما على اآلخر 159زاحة اآلخر،إفال یمكن ألي منهما الوزراء، 

فرص سحب الثقة من الحكومة، كون العملیة منوطة  من من جهة أخرى، هذا یقلل

ف ما سیحدث، لو كان للرئیس ، على خالبالبرلمان، الذي یحتاج إلى األغلبیة لسحب الثقة

 الترتیبات الدستوریة في هذا المجال، قالة رئیس الوزراء. في المحصلة،إبإرادة منفردة حق 

 تعزز االستقرار المؤسسي.

لرئیس الجمهوریة بإرادة منفردة حق  تم التعرض سابقًا كیف أنهقد فآلیة حل البرلمان، ثانیًا: 

عالیة واستقرار النظام؛ فإذا نتج عن االنتخابات في تعزیز ف ُیسهموهذا حل البرلمان، 

البرلمانیة أغلبیة مفككة، غیر قادرة على تشكیل الحكومة، او نتج عن االنتخابات أغلبیة 

تصبح  ،مع عدم إمكانیة العمل والتعاون مع الرئیس. في مثل هكذا أوضاعمعارضة للرئیس، 

 ام.تدعم استقرار وفعالیة النظ وسیلةآلیة حل البرلمان 

تعتبر من اآللیات المهمة في النظام الدستوري  القرار المشترك، –آلیة التوقیع ثالثًا: 

الفرنسي، لما تشكله من دفع باتجاه التعاون والتكامل بین السلطات على حساب التفرد باتخاذ 

 القرار المشترك –إضافة إلى أن آلیة التوقیع  االستبداد. ضد، خطوة ومن ثّم تعدّ القرارات، 

في أكثر المجاالت حیویة؛ كمجال الدفاع، والمراسیم، واعالن  معتمدة بشكل بارزفي فرنسا، 

 رئاسة رئیس الجمهوریة، فإنه في فرنسا یحق لومالزمًا لهذه اآللیةاألحكام والعرفیة وغیرها. 

                                                                 
 لكن، من الناحیة العملیة إن كانا من نفس الحزب فإنھ یمكن أن یدفع أحدھما اآلخر إلى االستقالة. 159
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مجلس الوزراء، هذا یزید من مساحة النقاشات بین الرئیس ورئیس الوزراء، وبالتالي، الوصول 

قرارات مشتركة. في المحصلة، هكذا وضع، مفید في دعم استقرار وفعالیة و  ،لى تفاهماتإ

  النظام السیاسي ككل.

م تعتبر من اآللیات المهمة في النظهذه اآللیة آلیة عزل ومحاكمة رئیس الجمهوریة، : رابعاً 

زن بین الرئیس "شبه الرئاسیة" على الطریقة الفرنسیة، لكونها تقنیة مهمة تخلق نوع من التوا

ورئیس الوزراء، أي كتقنیة مقابلة لسحب الثقة، أي أن كال المسؤولین التنفیذیین (رئیس 

الجمهوریة ورئیس الوزراء)، یخضعان للمحاسبة والمساءلة، مما یعني، عدم ترجیح كفة أي 

ام منهما على اآلخر. في المحصلة، الحیلولة دون الرئاسة االستبدادیة، وبالتالي، ایجاد نظ

 أكثر استقرارًا.

المجلس الدستوري الفرنسي یعتبر من المؤسسات الفاعلة  خامسًا: مؤسسة المجلس الدستوري،

في النظام الدستوري الفرنسي، لما له من دور مهم في كبح جماح السلطات المختلفة إذا ما 

توافر دید دور مهم في تحالفة األحكام الدستوریة القائمة. فالمجلس الدستوري، له حاولت مخ

، وفي هذا قید أم ال ستثنائیة)من الدستوري الفرنسي (الظروف اال 16المادة تفعیل  دواعي

في حل  اً مهم اً أیضًا یلعب المجلس الدستوري كما رأینا دور ، مهم على رئیس الجمهوریة

، عدا عن الصالحیات األخرى، كل ذلك، یسهم في تعزیز الخالفات بین الحكومة والبرلمان

تنبع من درجة فعالیة المجلس الدستوري الفرنسي  ، أنهجدیر ذكر والواستقرار النظام.  فعالیة

 وتعیین أعضائه.  طریقة تشكیل المجلس الدستوري والناتجة مناإلستقاللیة التي یتمتع بها، 
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للتفاعالت التاریخیة والتجارب  حیوي، هناك دور آنفة الذكرعدا عن الصیغ والتقنیات 

ول فرنسا من النظام البرلماني إلى ن تحَّ إ، سابقاً  إلیه اإلشارة تمخة، فمثًال كما والتقالید الراس

النظام شبه الرئاسي، لم یكن ترفًا فكریًا، أو نتاج أفكار نظریة، بل كان تبني مثل هكذا نظام 

(لم یكن یعرف حینها باسم شبه الرئاسي) تلبیه لحاجة عملیة، ولتجنب اشكالیات كانت تمر 

ا قبل الجمهوریة الخامسة. ویجب اإلشارة إلى أن النظام السیاسي الفرنسي، عندما بها فرنس

 اً تحول إلى النظام شبه الرئاسي، لم یكن نظامًا دكتاتوریًا أو استبدادیًا، إنما كان نظام

 160یعتمد ترتیبات برلمانیة، مما یعني وجود تقالید دیمقراطیة عریقة وراسخة. اً دیمقراطی

االنتخابیة المعتمدة في فرنسا (التحول من نظام التمثیل النسبي إلى نظام  أیضًا كان للصیغ

األغلبیة من جولتین؛ والذي أدى إلى إیجاد أغلبیة مستقرة) دور مهم وحیوي، في جعل النظام 

 161ویتمتع باستقرار سیاسي. اً شبه الرئاسي الفرنسي ناجح

 لحدوث تكون مرشحة التعایش ، في فتراتحتى في فرنسا ذات النظام الدیمقراطي الراسخ

یس الجمهوریة ورئیس الوزراء، هذه الصراعات في أنظمة أخرى صراعات بین كل من رئ

خطیرًا، أكثر من صراع سیاسي، لیصل إلى حدوث اشتباك مسلح بین  تأخذ منحىیمكن أن 

 طرفین خاصة إذا ما كان كل طرف لدیه ظهیر مسلح، ویمكن أن یؤدي إلى حدوثال

أكثر من ذلك یمكن أن یصل الوضع  لحدوث انقالبات  ،مناخل قوى األانشقاقات د

مرة أخرى، السبب في عدم وصول فرنسا إلى مثل هكذا وضع في فترات  .عسكریة

                                                                 
160 Garrido, "Semi-presidentialism," 9. 
161 Ibid, 8.   
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یعود للدیمقراطیة والتقالید الراسخة في النظام السیاسي الفرنسي؛ فالنظام شبه  162التعایش،

في فترة التعایش تمیل كفة  أنهالتقالید)،  الرئاسي الفرنسي یتمتع بخاصیة فریدة (أفرزتها

الصالحیات إلى رئیس الوزراء، مع بقاء صالحیات للرئیس فیما یتعلق في الشؤون الخارجیة 

 163والدفاع.

مع ذلك، وحتى في النظام شبه الرئاسي الفرنسي، وتجنبًا لحدوث التعایش بین رئیس 

والذي لم یخرج منذ بدایة  -حیات الجمهوریة ورئیس الوزراء وبالتالي الصراع على الصال

لما یسببه التعایش من آثار سلبیة على فعالیة  –الجمهوریة الخامسة عن األطر الدستوریة 

مدة رئاسة الجمهوریة إلى خمسة  قُلصتالنظام، وتحسبًا لما قد تؤول إلیه األمور، قد 

سینتج عنه (لیس االنتخابات الرئاسیة والبرلمانیة متزامنة، والذي  تعلوقد جُ  ،سنوات

بالضرورة في جمیع األحیان) فوز نفس األغلبیة في االنتخابات البرلمانیة واالنتخابات 

ما سبق، بأن یبدو جلیًا م 164إلى اآلن لم تشهد فرنسا فترة تعایش. 2002الرئاسیة, فمنذ عام 

ءت متوافقة جا، على الطریقة الفرنسیة "شبه الرئاسي"المعتمدة في النظام  الترتیبات الدستوریة

 165.)نقاشها سابقاً  التي تم(المعاییر المطلوب توافرها في النظم شبه الرئاسیة مع معظم 

                                                                 
وقتھا فرانسو میتران من الیسار، 1988-1986ش: األولى، مرت فرنسا في ثالث مرات في فترات تعای 162 ، رئیس الجمھوریة 

، رئیس الجمھوریة فرانسو میتران، في حین حظي بمنصب 1995-1993وجاك شیراك رئیس الوزراء من الیمین. الثانیة، 

س الجمھوریة جاك شیراك في ، رئی2002-1997رئیس الوزراء فرانسوا باالدور من أغلبیة برلمانیة معارضة للرئیس. الثالثة، 

ارة الحكومة حین رئیس الوزراء لینویل جوسبان من أغلبیة معارضة للرئیس. معھد الحقوق،  وني والتنظیمي إلد اإلطار القان

 .8)، 2007جامعة بیرزیت،  –(بیرزیت: معھد الحقوق  للعملیة التشریعیة: الواقع الفلسطیني
163 D. Roper, "Are All Semipresidential,"11. 
164 ELGIE, "Duverger, Semi-presidentialism,"  14. 

 .66إلى الحاشیة رقم  55أنظر النص المرافق للحاشیة رقم  165
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مستقر والصیغ الدستوریة الالزمة لتصمیم نظام سیاسي  الفلسطینيالنظام السیاسي . 3

 وفاعل في اإلطار شبه الرئاسي

ي الفلسطیني بإعتباره السیاس النظام ةعالجیتم مس ،في هذا الجزءتأسیسًا على ما سبق، 

الرسالة أنه نظام شبه رئاسي، وهو نموذج فاشل لهذا منه ي انطلقت ذوحسب االفتراض ال

هو نظام شبه  الفلسطینيالسیاسي  أن النظامجزء في هذا ال قدم ما یدعمأسلذلك  النظام.

سه ، كما في الوقت نفالفلسطینيرئاسي حاسمین الجدل الدائر حول طبیعة النظام السیاسي 

طریقة الفلسطینیة هو نموذج الأن النظام شبه الرئاسي على  تقدیم ما یدعمعمل على أس

نتقل بعدها أل .واألسباب وراء ذلكمن ناحیة انتاجه لنظام سیاسي فاعل ومستقر  فاشل

الدستوریة المطلوب اعمالها في النظام شبه الرئاسي  اآللیات والمؤسساتللحدیث عن 

رئاسي آخر (سیكون هناك اختالف في بعض التفاصیل بین نظام  وأي نظام شبه الفلسطیني

 .ومستقر فاعلآخر) لتصمیم نظام سیاسي ونظام 

، السیاسي الفلسطیني یتحدث عن النظام ،ألول، اقسمینإلى  جزءوعلیه، سیتم تقسیم هذا ال

ظام الن المأزق الذي مر به ،في الوقت نفسه اً واضع ،فلسطینطبیعة نظام الحكم في  موضحاً 

تحت المجهر لتحلیل ومناقشة  ،2006عقب االنتخابات التشریعیة لعام  نيیالسیاسي الفلسط

یسلط الضوء ف. أما الثاني، في هذا الخضم فلسطینودور نوع النظام المتبع في هذا المأزق 

في اإلطار  ومستقر سیاسي فاعل الدستوریة الالزمة لتصمیم نظام لمؤسساتوا اآللیات على

 .يشبه الرئاس
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 المأزقو : الطبیعة، الفلسطینيالنظام السیاسي  1.3

إلى دستور ذلك البلد، للوقوف على الطریقة التي  ألجیُ لتحدید طبیعة نظام بلد ما  منطقیاً 

اعتمدها ذلك البلد في الفصل بین السلطات، وبالتالي نوع النظام المتبع. وعندما تمر البالد 

للدستور للتفتیش عن حل لهذا  ألجیُ لشلل، أیضًا، بمأزق (أزمة) تصیب النظام السیاسي با

 المأزق. 

النظام السیاسي  -أو للوقوف على مأزق  –تماهیًا مع ذلك، فمن المفترض لتحدید طبیعة 

باعتباره  فلسطین(الذي یعتبر بمثابة دستور  الفلسطینيللقانون األساسي  ألجیُ الفلسطیني أن 

مرًا صائبًا؟ هل القانون أعلى القانون األساسي یعتبر القانون األسمى فیها). لكن هل الرهان 

الصیغ  ؟ أیضًا، هلالفلسطینيویسهل علینا مهمة تحدید النظام السیاسي  األساسي مفیدٌ 

ساعد في معالجة مأزق (أزمة) النظام السیاسي ت القانون األساسي تضمنهاالدستوریة التي ی

 ق؟من المأز  اجزءً  هذه الصیغ عتبرت؟ أم الفلسطیني

األول  بند، بحیث یخصص البندینإلى  القسمهذه التساؤالت، سیتم تقسیم هذا  لإلجابة عن

 البند، بینما یخصص الفلسطینيالسیاسي  -الدستوري  للحدیث عن جدلیة طبیعة النظام

 . الفلسطینيالثاني للحدیث عن مأزق النظام السیاسي 

 الفلسطینيجدلیة شكل النظام السیاسي  1.1.3

على أن مسألة  لیدلّ ، لیس إال بندإن استخدامي لمصطلح "جدلیة" في عنوان هذا ال ،بدایةً 

غیر محسومة بعد، فالقانون األساسي الفلسطیني لم  الفلسطینيتحدید طبیعة النظام السیاسي 
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للتساؤل ضمن أي خانة یمكن تصنیف النظام  يیكن واضحًا في هذا الخصوص. هذا یدفعن

إلى أي نظام أقرب؟  الفلسطینيشكل أدق، النظام السیاسي ؟ أو بالفلسطینيالسیاسي 

 الفلسطینيمن خالل مقاربة خصائص النظام السیاسي  تساؤالتال ههذ نحاول اإلجابة عأس

وفقًا للقانون األساسي مع خصائص األنظمة الثالث (الرئاسي، البرلماني، وشبه الرئاسي) 

 سابقة الذكر، وذلك على النحو التالي.

مع  والمتعارضة الخصائص المتوافقةكًال من ض استعر ا هنا سیتمنة النظام الرئاسي: ، خاأوالً 

رئیس السلطة : ، وهيفي البدایة الخصائص المتوافقة مع النظام الرئاسي ،النظام الرئاسي

 یوجد نص في القانون األساسي الفلسطیني یتیحال  166الشعب،الفلسطینیة منتخب من 

نهاء اجتماع المجلس إالمجلس التشریعي، وال یجوز له  لرئیس السلطة الفلسطینیة حل

ال یخضع رئیس السلطة  167التشریعي، كما ال یجوز تأجیل انعقاد المجلس التشریعي،

 أماللمساءلة من المجلس التشریعي وبقاؤه غیر مرهون بموافقة المجلس التشریعي. 

ي رئیس السلطة : یوجد فصل بین منصبهيف، الخصائص المتعارضة مع النظام الرئاسي

ورئیس الوزراء (ازدواجیة السلطة التنفیذیة)، من صالحیة رئیس السلطة دعوة المجلس 

الحكومة ال یمكن أن تعمل إال بعد الحصول على ثقة المجلس  168التشریعي لالنعقاد،

                                                                 
(فیما بعد سیشار إلیھ بالقانون األساسي المعدل)، والتي تنص على:  2003) من القانون األساسي المعدل لعام 34المادة ( 166

ً ألحكام قانون االنتخابات الفلسطیني"."ینتخب رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینی ً من الشعب الفلسطیني وفقا  ة انتخاباً عاماً ومباشرا
(سیشار لھ فیما بعد بالنظام الداخلي  2000لم یمنح القانون األساسي المعدل وال النظام الداخلي للمجلس التشریعي لسنة  167

 للمجلس التشریعي) أي من ھذه الصالحیات لرئیس السلطة.
) من النظام الداخلي للمجلس التشریعي، والتي تنص على: "یعقد المجلس بدعوة من رئیس السلطة الوطنیة 16ادة (الم 168

آذار (مارس) والثانیة في  دورتھ العادیة السنویة على فترتین مدة كل منھما أربعة أشھر تبدأ األولى في األسبوع األول من شھر 

 األسبوع األول من شھر أیلول...".
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رئیس الوزراء والوزراء مسؤولون مسؤولیة تضامنیة وفردیة أمام المجلس  169التشریعي،

في  171الجمع بین عضویة مجلس الوزراء وعضویة المجلس التشریعي. یمكن 170التشریعي،

 شكًال نقیًا من النظام الرئاسي. الفلسطینيالمحصلة، ال یعتبر النظام السیاسي 

 والمتعارضة الخصائص المتوافقةهنا سیتم استعراض كًال من ثانیًا، خانة النظام البرلماني:  

: یوجد فصل ، وهيبرلمانيص المتوافقة مع النظام البرلماني، في البدایة الخصائمع النظام ال

بین منصبي رئیس السلطة ورئیس مجلس الوزراء (ثنائیة السلطة التنفیذیة)، رئیس السلطة 

غیر مسؤول سیاسیًا، ال یمكن للحكومة (الشق الثاني من السلطة التنفیذیة) أن تعمل إال بعد 

المجلس التشریعي، یجوز  مومة مسؤولة أماالثقة من المجلس التشریعي، وبالتالي، الحك نیل

مع أما الخصائص المتعارضة الجمع بین عضویة الحكومة وعضویة المجلس التشریعي. 

 إضافة إلى 172قالة رئیس الوزراء،إمن صالحیات رئیس السلطة أن  : هيف، النظام البرلماني

ل المجلس التشریعي، حب لسلطة التنفیذیة بشقیها (رئیس السلطة ورئیس الوزراء)أحقیة ا عدم

                                                                 
فور اختیار رئیس الوزراء ألعضاء حكومتھ یتقدم بطلب  -1) من القانون األساسي المعدل، والتي تنص على: "66دة (الما 169

إلى المجلس التشریعي لعقد جلسة خاصة للتصویت على الثقة بھم بعد االستماع واالنتھاء من مناقشة البیان الوزاري المكتوب 

یتم التصویت على الثقة  -2تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاریخ الطلب. الذي یحدد برنامج وسیاسة الحكومة، على أن 

تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى  -3برئیس الوزراء وأعضاء حكومتھ مجتمعین، ما لم تقرر األغلبیة المطلقة خالف ذلك. 

 جانبھا األغلبیة المطلقة ألعضاء المجلس التشریعي".
القانون األساسي المعدل، والتي تنص على: "رئیس الوزراء وأعضاء حكومتھ مسؤولون مسؤولیة  من 3) فقرة 74المادة ( 170

 فردیة وتضامنیة أمام المجلس التشریعي".
ائبین للرئیس 50المادة ( 171 ً ون ) من القانون األساسي المعدل، والتي تنص على: "ینتخب المجلس في أول اجتماع لھ رئیسا

ً للسر یكونون ھیئة  مكتب رئاسة المجلس، وال یجوز الجمع بین عضویة ھذا المكتب وبین رئاسة السلطة الوطنیة أو وأمینا

الوزارة أو أي منصب حكومي آخر". ھذا یعني أنھ من الممكن الجمع بین عضویة المجلس التشریعي وعضویة الحكومة ما دام 

 عضو المجلس التشریعي لیس عضواً في ھیئة مكتب رئاسة المجلس.
) من القانون األساسي المعدل والتي تنص على: "یختار رئیس السلطة الوطنیة رئیس الوزراء ویكلفھ بتشكیل 45ة (الماد 172

 حكومتھ ولھ أن یقیلھ أو یقبل استقالتھ، ولھ أن یطلب منھ دعوة مجلس الوزراء للإلنعقاد".
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في المحصلة، ال یعتبر النظام  173صالحیات تنفیذیة فعلیة.یملك رئیس السلطة  كما أن

 شكًال نقیاً للنظام البرلماني. الفلسطینيالسیاسي 

سبق كما   –َذكر بأن النظام شبه الرئاسي أُ ، ال بد أن ثالثًا، خانة النظام شبه الرئاسي: بدایةً 

 محددةاییر معو ال یوجد نموذج أصلي له، وبالتالي ال یوجد قواعد  - شیر إلیه سابقاً وأن أ

یمكن القیاس علیها. مع ذلك، هناك حد أدنى من القواعد المتفق علیها بین أغلب  وموحدة

لكن هنا، سأعتمد (تعریف "إلجي" للنظام . )سابقاً  إلیها یرسبق وأن أش(النظم شبه الرئاسیة 

سأحدد ما إذا كان ، ذي اعتمادًا علیه، الظام شبه الرئاسيلنا كمعیار لتحدیدشبه الرئاسي) 

استعراض یمكن وضعه في خانة النظام شبه الرئاسي. فیما یلي الفلسطیني النظام السیاسي 

 الخصائص المتوافقة، بحیث سیتم استعراض كًال من الفلسطینيخصائص النظام السیاسي ل

، في البدایة الخصائص المتوافقة مع لجي"وفق تعریف "إ مع النظام شبه الرئاسي والمتعارضة

: رئیس السلطة منتخب باإلقتراع العام، هناك "فصل إضافي النظام شبه الرئاسي، وهي

، یوجد رئیس وزراء ووزراء رئیسالللسلطات" أي یوجد ثنائیة في السلطة التنفیذیة فإلى جانب 

لطة ورئیس الوزراء یتمتعون بصالحیات تنفیذیة وحكومیة فعلیة، بمعنى أن رئیس الس

ال یوجد توازن بین شقي السلطة التنفیذیة من جهة  174یتشاركان في السلطة التنفیذیة،

المسؤولیة، فبقاء رئیس السلطة التنفیذیة في منصبه ال یحتاج إلى موافقة المجلس التشریعي، 

ستمرار وبالتالي غیر مسؤول أمام المجلس التشریعي، في المقابل رئیس الوزراء ال یمكنه اال

أما بمنصبه دون موافقة المجلس التشریعي، وبالتالي فهو مسؤول أمام المجلس التشریعي. 
                                                                 

 من القانون األساسي المعدل. 46إلى  38أنظر المواد من  173
القانون األساسي المعدل تنص على: "یساعد مجلس الوزراء الرئیس في أداء مھماتھ وممارسة سلطاتھ على  ) من46المادة ( 174

 الوجھ المبین في ھذا القانون األساسي".
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: ال یوجد خصائص متعارضة مع ، فهيالخصائص المتعارضة مع النظام شبه الرئاسي

یتم التصنیف على أساسها. في المحصلة،  ومعاییرالقواعد التي افترضتها مسبقًا كقواعد 

لكن، مع ذلك أدعي أن  175.اً طبیعة النظام السیاسي للسلطة ما زال قائم الجدال الدائر حول

یبقى في جمیع األحوال، أقرب للنظام شبه الرئاسي مقارنة مع  الفلسطینيالنظام السیاسي 

في الواقع، أقرب إلى نوع أو نموذج معین من النظام شبه الرئاسي، هو  176األنظمة األخرى.

ن أمام المجلس و لو رئیس الوزراء ومجلس الوزراء مسؤ البرلماني"؛ ف -نموذج "الرئیس 

 177التشریعي ورئیس السلطة على حد سواء.

یبدو التي ، القانون األساسي الفلسطیني عدادإ، النقاشات التي رافقت یدعم االستنتاجات اعاله

 السیاسيهان واضعي القانون األساسي هو النظام ذأن النظام الحاضر في أمن خاللها 

نه من بین النقاشات واالقتراحات التي طرحت ولم یؤخذ بها مسألتي اإلنتخابات ، ألالفرنسي

 178ستفتاء.المبكرة واال

كانت مع ما هو منصوص علیه في القانون األساسي، وبالتالي  ربات السابقةالمقافي الواقع، 

 رض. األلم تمتد لما هو قائم على 

                                                                 
Khali فھناك من یراه برلماني وھناك من یراه رئاسي وھناك من یراه شبھ رئاسي. أنظر:  175 l , "Beyond the," 51-52 
التنظیم الدستوري في فلسطین، دراسة تمھیدیة لغایات اقتراح خضر،  محمد ھذه االستنتاجات، أنظر: في ھناك من یوافقني 176

رام هللا: المركز الفلسطیني الستقالل ( النصوص الناظمة للحقوق والحریات والسلطة القضائیة في دستور دولة فلسطین المقبل

 .125-124)، 2015المحاماة والقضاء، مساواة، 
 . 48ت أن ھناك نوعین مختلفین للنظام شبھ الرئاسي، أنظر النص المرافق للحاشیة رقم سبق وتحدث 177

النظام السیاسي الفلسطیني نظام  والذي أعتبر أن .Cavatorta and Elgie, "The Impact," 27 :وأنظر الدراسة التالیة

 البرلماني" من النظام شبھ الرئاسي. –شبھ رئاسي وتحدیداً نموذج "الرئیس 
الفترة األولى، الجلسة  –من المحضر الحرفي لجلسات المجلس التشریعي الفلسطیني، الدورة العاشرة  3-2أنظر: الصفحات  178

 الخاصة السابعة: إقرار مشروع القانون األساسي.

http://pa.oxfordjournals.org/search?author1=Robert+Elgie&sortspec=date&submit=Submit
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 الرئاسي جزء من المشكلة : النظام شبهالفلسطیني مأزق النظام السیاسي 2.1.3

جرت االنتخابات التشریعیة الثانیة، والتي نتج عنها فوز حركة حماس  2006في عام 

بأغلبیة مقاعد المجلس التشریعي وبالتالي سیكون على حماس تشكیل الحكومة، في ظل 

وجود رئیس للسلطة منتخب ینتمي إلى حركة فتح. بمعنى أن السلطة التنفیذیة تحوي مكونین 

 ن حزبین مختلفین، ببرامج ورؤى مختلفة. مما یعني فرص تعایش أقل، فرص صراع أكثر.م

بشكل عام  الفلسطینيتحدث في البدایة عن مأزق النظام السیاسي أفي هذا المطلب س

(السیاق والظروف وسرد موجز لألحداث وماهیة المأزق) كتقدیم وتمهید ضروري، لما 

ة النظام شبه الرئاسي بأزمة النظام السیاسي ن دور وعالقمسأتحدث عنه بعد ذلك، 

 .الفلسطیني

 شتباك المسلحالمن األطر السیاسیة والدستوریة إلى ا 1.2.1.3

، فبدأ یطفو على السطح بوادر أزمة بینها 2006عام  الجدیدة أن تعمل 179لم تلبث الحكومة

ین الرئاسة على الصالحیات ب وبین مؤسسة الرئاسة؛ تمثلت األزمة في البدایة بصراعٍ 

هذا الصراع لم یكن التجربة  180والحكومة، یمكن وضعه ضمن األطر الدستوریة والسیاسیة.

                                                                 
 أقصد في الحكومة  في ھذا الجزء حكومة حماس وحكومة الوحدة الوطنیة التي تشكلت بعد ذلك برئاسة اسماعیل ھنیة. 179
. الصراع 1ھناك أمثلة كثیرة  تبین حجم الصراع بین مؤسستي الرئاسة والحكومة من خلفھما حركتي فتح وحماس، ومنھا:  180

مؤسسة الرئاسة كل من جھاز األمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني على الصالحیات األمنیة، والذي في سبیلھ أخضعت 

وجھاز المخابرات العامة وقوات األمن الوطني (والتي تتشكل من قوات األمن العام، واالستخبارات العسكریة، وسالح البحریة، 

ام، قام صیام . نتیجة لعدم تعاون األجھزة األمنیة مع الحكومة ووزیر 2والحرس الرئاسي)، لسیطرتھا.  الداخلیة حینھا سعید صی

. قیام صیام باصدار قرار یقضي بتعین 3بتشكیل قوة امنیة خاصة أطلق علیھا القوة التنفیذیة، لیسارع الرئیس عباس اللغاءه. 

ا4مراقب عام لوزارة الداخلیة، لیقوم الرئیس عباس بعد ذلك بإلغاء ھذا القرار.  ت قیام . كذلك من أوجھ الصراع على الصالحی

مؤسسة الرئاسة بتعین عدد من الموظفین بمناصب علیا في أفرع السلطة المختلفة دون موافقة الحكومة أو حتى التشاور معھا. 
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ولكن یمكن القول بأنه التجربة الوحیدة التي خرجت  -الوحیدة في عمر السلطة الفلسطینیة 

 -من دائرة الصراع السیاسي والدستوري لتدخل في دائرة الصراع العسكري كما سنرى الحقًا 

ا هناك تجارب أخرى من الصراع والخالف بین الرئاسة والحكومة، سابقة والحقة لتجربة إنم

حكومة حركة حماس؛ فحكومات محمود عباس وأحمد قریع السابقة لحكومة حماس شهدت 

في فترة عباس تجلى الصراع بین الحكومة والرئاسة  181خالفات بینها وبین مؤسسة الرئاسة؛

هذا الصراع إلى استقالة أفضى  .یة بعض مؤسسات السلطةحول الصالحیات األمنیة وتبع

شهدت فترة أحمد قریع صراع على الصالحیات  كما 182.محمود عباس من رئاسة الحكومة

 183عدة.مرات بین الحكومة والرئاسة، هدد قریع على إثرها باالستقالة من رئاسة الحكومة 

مع مؤسسة الرئاسة،  شهدت خالفات وصراعات لحكومة حماس الحكومات الالحقةكذلك 

سالم فیاض الذي ترأس ثالث حكومات متتالیة على مدى ست سنوات، تقدم بالنهایة ف

باستقالته على إثر خالفات وصراعات مع مؤسسة الرئاسة، كانت تتمحور حول استقالة أحد 

كذلك األمر مع  184الوزراء الذي قبلها رئیس الحكومة في حین رفضها رئیس السلطة.

                                                                                                                                                                                  
. قیام المجلس التشریعي المنتھیة والیتھ بعقد جلسة استثنائیة نُقل على اثرھا عدد من الصالحیات إلى مؤسسة الرئاسة، فتم 5

وریة بقرار منفرد من قبل الرئیس بعد ما كان ھذا اصدار قانون المحكمة ال دستوریة والذي جعل عملیة تشكیل المحكمة الدست

القانون یمنح المجلس التشریعي المصادقة على قرار الرئیس بتشكیل المحكمة، وأیضاً تم في ھذه الجلسة المصادقة على مرسوم 

قراءات نقدیة في تجربة حماس : محسن صالح، محرر، رئاسي یمنح الرئیس سلطة تعیین رئیس دیوان الموظفین. أنظر

. وانظر: حسن ابجیص 344-343)، 2007(بیروت: مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات،  2007-2006وحكومتھا 

(بیروت: مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات،  2007-2006التطورات األمنیة في السلطة الفلسطینیة ووائل سعد، 

 إصالح النظام السیاسي الفلسطیني: بین المطالب الداخلیة والضغوطات الخارجیة. وانظر: محمد أبو مطر، 20-22)، 2008

 .   301)، 2012(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 
فلسطین بین دستور الدولة والحاجة إلى میثاق وطني مقاربات إستراتیجیة في النظام السیاسي عاصم خلیل ورشاد توام،  181

 .61-60مسارات)،  -(رام هللا: المركز الفلسطیني ألبحاث السیاسات والدراسات اإلستراتیجیة  لفلسطینيا
 .173-172، اصالح النظامأبو مطر،  182
 .61، فلسطین بین. وأنظر: خلیل وتوام، 174- 173المرجع السابق،  183
 62المرجع السابق،  184
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لحمد اهللا خلیفة سالم فیاض، الذي تقدم باستقالته بعد اسبوعین تقریبا، أیضاً حكومة رامي ا

 185نتیجة خالفات مع مؤسسة الرئاسة.

آخر، فتفاقم الوضع لینتقل من  ىً إال أن الصراع بین الرئاسة وحكومة حماس أخذ منح 

ح بین مرحلة الصراع السیاسي والدستوري على الصالحیات لیصل إلى مرحلة االشتباك المسل

مؤسسة الرئاسة من خلفها حركة فتح واألجهزة األمنیة، ومؤسسة الحكومة من خلفها حركة 

 حماس والقوة التنفیذیة. 

الیجاد مخرج لألزمة ووقف االقتتال  186الحتواء الموقف، عقدت اتفاقات وحوارات عدیدة،

نف المتصاعد، الداخلي المتنامي بین الطرفین، إال أنها لم تنجح جمیعها في كبح جماح الع

فأكثر ما كان ینتج عن هذه االتفاقات والحوارات تهدئة لفترة مؤقتة ثم یعود الوضع إلى 

المربع األول (االشتباك المسلح). لینتهي األمر بسیطرة حماس على قطاع غزة، ونتیجة 

لذلك، قام الرئیس بإقالة حكومة الوحدة الوطنیة، وٕاعالن حالة الطوارئ، وتشكیل حكومة 

 187.الغربیة ئ في الضفةطوار 

                                                                 
 المرجع السابق. 185
قة الوفاق الوطني" والتي اشتھرت باسم "وثیقة األسرى" والتي ھي عبارة عن مبادرة من قبل كان أول ھذه االتفاقات، "وثی 186

األسرى الفلسطینیین في السجون اإلسرائیلیة، والتي بعد شد وجذب صادق الفریقان علیھا، ولكن سرعان ما عاد الخالف 

دعوة لحركتي فتح وحماس للحوار وحل الخالفات والصراع المسلح مرة أخرى. ولوقف االقتتال الداخلي وجھ العاھل السعودي 

بین حركتي فتح وحماس على وقف االقتتال وتشكیل حكومة  -اطلق علیھ "اتفاق مكة"  –بنیھم، لینتج عن ھذه الدعوة اتفاق 

سید الموقف.  وحدة وطنیة برئاسة السید ھنیة، أیضاً ھذا االتفاق لم یعمر طویالً، فعاد مرة أخرى االشتباك المسلح بین الطرفین

(بیروت: مركز  2007التقریر اإلستراتیجي لسنة . وأنظر: محسن صالح، محرر، 248-246، ، قراءات نقدیةأنظر: صالح

 .30-29، التطورات األمنیة. أنظر: ابجیص وسعد، 33-30و 24)، 2008الزیتونة للدراسات واالستشارات، 
(بیروت: مركز  2007-2006في إدارة السلطة الفلسطینیة  صراع الصالحیات بین فتح وحماسأنظر: مریم عیتاني،  187

 .50و 46-45، التقریر اإلستراتیجي. وانظر: صالح، 87)، 2008الزیتونة للدراسات واالستشارات، 
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أحدثت هذه األزمة نقاشات حول األسباب الكامنة وراء وصول هذا الصراع إلى هذه 

المرحلة؟ أو باألساس لماذا حصل هذا الصراع؟ فیما یلي بعض األسباب؛ الحصار الدولي 

ختالف اال 188بشقیه المالي والسیاسي الذي فرض مع وصول حركة حماس للحكم،

بین حركتي فتح وحماس، فلكل منهما نهج سیاسي مختلف عن اآلخر األیدولوجي الكبیر 

فنهج حركة فتح الذي یقوم على احترام شروط الرباعیة ال یتوافق مع النهج السیاسي لحماس 

وهذا واضح عندما رفضت حماس االلتزام بما ورد في كتاب  189الذي ال یقبل بهذه الشروط؛

یشمل أمور تعتبر مخالفة للنهج السیاسي لحركة التكلیف الوارد من الرئیس عباس الذي كان 

ومن هنا یتضح االختالف في طبیعة الصراع بین الرئاسة والحكومة قبل وصول  190حماس،

بین رئیس ورئیس وزراء من نفس بعد وصولها، فسابقًا كان الصراع حماس للحكم عنه 

ر، وهذا ال یحدث الحزب (حركة فتح) وبالتالي ینتهي الصراع بینهما بتنازل أحدهما لآلخ

عالوة على ذلك، وجود ظهیر  191عندما یكون الرئیس ورئیس الوزراء من حزبین مختلفین.

عسكري لكال الطرفین زاد من احتماالت استخدام العنف كوسیلة لحل الخالفات على حساب 

دستوري أكثر منه وهناك من یضیف سببًا آخر من نوع مختلف  192.لسیاسیةالحلول ا

                                                                 
 (رام هللا: مواطن، المؤسسسة الفلسطینیة سلو: دراسة تحلیلیة نقدیةوالنظام السیاسي الفلسطیني بعد اأنظر مثالً: جمیل ھالل،  188

 .300)، 2006لدراسة الدیمقراطیة، 
 .27، التقریر اإلستراتیجيأنظر: صالح،  189
 .300، اصالح النظامأنظر: أبو مطر،  190
 .Cavatorta and Elgie, "The Impact," 36 . وأنظر: 301، النظام السیاسيأنظر: ھالل،  191
مثل ھذه النقاشات ھي ضمن حقلي  ؛أصالً ھي خارجة عن نطاق ھذه الدراسةفھي، لن أحلل ھذه األسباب ومدى صحتھا،  192

 .اإلجتماع والسیاسة، لذلك المتخصصین في تلك الحقول أفضل مني في تحلیل تلك األسباب

http://pa.oxfordjournals.org/search?author1=Robert+Elgie&sortspec=date&submit=Submit


83 
 

 
 

في  اً دور  الفلسطیني الدستوريهو أن لطبیعة النظام  اهتمام هذا البحث)؛سیاسي (وهو محل 

 وهذا ما سأتحدث عنه في الجزء التالي. 193احداث األزمة.

 : جزء من المشكلةالفلسطینيالنظام شبه الرئاسي  3.2.1.3 

زمة النظام السیاسي للسطة الفلسطینیة عجز النظام الدستوري والترتیبات الدستوریة أكشفت 

من أي حلول براغماتیة تخرج النظام  لیاً لقائمة في مواجهة أزمة النظام السیاسي، فقد كان خاا

حداث إفي  اً السیاسي من المأزق الحالي. أكثر من ذلك، كان للترتیبات الدستوریة القائمة دور 

 األزمة.

فالنظام شبه الرئاسي  -السبب في ذلك هو النظام شبه الرئاسي على وجه الخصوص  لیس

(مع ذلك یبقى النظام  ًا فاشالً أو نظام اً ناجح اً شأنه شأن أي نظام حكم یمكن أن یكون نظام

إنما  – نظمة األخرى، ویحتاج ألن یصمم بعنایة ودقة)شبه الرئاسي أكثر تعقیدًا من األ

ستعارة الدستوریة غیر الناجحة للنظام شبه الرئاسي، والمعیار في كون السبب في ذلك هو اال

المستعار على تجنب الفوضى  النظام قدرة"ستعارة أخرى غیر ناجحة هو اما ناجحة و  استعارة

تحقق في النظام السیاسي ما لم یوهو 194عقالني ومستقر"، وظیفي نظام وعلى إنشاء

ار الكثیر من على ما یبدو لم یأخذ بعین اإلعتب الفلسطینيالنظام شبه الرئاسي ف، الفلسطیني

                                                                 
"طبیعة النظام وانظر: احمد مصلح وصالح سرور، .Cavatorta and Elgie, "The Impact," 27 and 38  أنظر: 193

(رام هللا:  السلطة اوراق في النظام السیاسي الفلسطیني وانتقال فيالسیاسي الفلسطیني وإشكالیات التداول السلمي للسلطة،" 

 . 133)، 2013مواطن، المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة، 
194 Khalil, "Beyond the," 62-63. 

http://pa.oxfordjournals.org/search?author1=Robert+Elgie&sortspec=date&submit=Submit


84 
 

 
 

همالها أو األخذ بها، تأثیر بشكل أو بآخر على نجاح إي یعني الت 195،المتغیرات والعوامل

  .واستقرار النظام السیاسي

فإنه یمكن  ،األقسام السابقة من الرسالةاعتمادًا على النقاش أعاله، وما تم الحدیث عنه في 

جزء من المشكلة: األول، أن  الفلسطینيم شبه الرئاسي مؤشرات تبین أن النظا أربعة استنتاج

أوجد رأسین للسطلة التنفیذیة كالهما لدیه صالحیات تنفیذیة  المعتمدظام شبه الرئاسي الن

فعلیة، ولكن دون وضوح في الفصل بین صالحیات كل منهما، الذي أدى إلى خلق صراع 

حداث إعلى الصالحیات بین الرئیس ورئیس الوزراء، هذا الصراع كان له دور كبیر في 

لم یكن الهدف منه خلق نظام تتكون فیه السلطة التنفیذیة  الجدیدألزمة، فالترتیب الدستوري ا

(فلم تتضمن الترتیبات  من مكونین یمارسان المهام التنفیذیة في إطار التعاون والتكامل

ممارسة السلطات التنفیذیة واإلجرائیة من خالل الدستوریة الجدیدة أي الزام یقضي بوجوب 

تعاون بین الرئیس ورئیس الوزراء في ممارسة تلك بمعنى أن یكون هناك  ،مجلس الوزراء

بقدر ما كان الهدف من هذه الترتیبات هو تقسیم الصالحیات بین الرئیس ورئیس  السلطات)،

الثاني،  .196الوزراء، بهدف إضعاف سلطة مؤسسة الرئاسة وعدم تفردها في اتخاذ القرارات

م شبه الرئاسي؛ هو نموذج اعتمدت النوع غیر المفضل (األسوء) من النظا فلسطینأن 

البرلماني"؛ الذي یجعل الحكومة مسؤولة أمام الرئیس والمجلس التشریعي على حد  -"الرئیس 
                                                                 

 .66إلى الحاشیة رقم  55أنظر النص المرافق للحاشیة رقم  195
النظام السیاسي الفصل المتوازن بین السلطات في احمد أبو دیة، وجھاد حرب. . وأنظر: 172، إصالح النظامأبو مطر،  196

متوفر على  .9)، 2006النزاھة والمساءلة "أمان"،  رام هللا: االئتالف من أجل( الفلسطیني، السلطة التنفیذیة: مؤسسة الرئاسة

 https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/778.html           الصفحة االلكترونیة التالیة:

ي، السلطة التنفیذیة: مجلس  ،وجھاد حرب أبو دیة،احمد وانظر:  الفصل المتوازن بین السلطات في النظام السیاسي الفلسطین

      لكترونیة التالیة:متوفر على الصفحة اال .2)، 2006رام هللا: االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة "أمان"، ( الوزراء

https://www.aman-palestine.org/ar/ reports-and-studies/779.html                                

https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/778.html
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 -سواء، وذلك على خالف النوع اآلخر من النظام شبه الرئاسي (نموذج رئیس "الوزراء 

ى مسؤولیة الرئاسي") الذي تكون فیه الحكومة مسؤولة فقط أمام المجلس التشریعي، دون أدن

الثالث، أن النظام شبه الرئاسي المعتمد ال یحتوي على وسائل وأدوات  197تجاه الرئیس.

دستوریة فاعلة لمواجهة األزمة وحلها، فمثًال الترتیبات الدستوریة القائمة ال تشمل امكانیة 

إجراء الدعوة إلى الدعوة إلى استفتاء، أیضًا ال تشمل امكانیة حل المجلس التشریعي وبالتالي 

الرابع، عدم وجود تقالید  198.انتخابات مبكرة، وال یوجد حتى دور فاعل للقضاء الدستوري

فلسطین الدیمقراطیة في دیمقراطیة وسیاسیة راسخة بعد، فالمفارقة في الحالة الفلسطینیة، ان 

بشكل مفاجئ  استحداث منصب رئیس الوزراء بصالحیات فعلیةتم و ، لیست راسخة بعد

(لم یحدث توافق حولها) ولیس نتیجة حاجة عملیة 199خارجیةو  داخلیة نتیجة ضغوطات

لذلك، لینتج عن أول انتخابات تجرى بعد اعتماد النظام شبه الرئاسي، أغلبیة برلمانیة 

 معارضة للرئیس (فترة تعایش)، مما یعني فرص صراع أكثر.

أن النظام  یظهرنسي، فالنظام السیاسي الفلسطیني وٕاذا ما قارناه مع النظام السیاسي الفر  

فاالنتخابات الرئاسیة  لیس كما فرنسا من جهة التقالید الدیمقراطیة؛السیاسي الفلسطیني 

فرنسا  ،على العكس من ذلك .والبرلمانیة لم تحدث سوى مرتین، بعد الثانیة حدثت األزمة

تم ذكره ة كما التي كانت قبل اعتماد الترتیبات شبه الرئاسیة تتمتع بدیمقراطیة برلمانیة عریق

                                                                 
197 Cavatorta and Elgie, "The Impact," 27. 

أوراق في في  "المبادئ العامة األساسیة للنظام السیاسي الفلسطیني المقترح،"أنظر في ھذا السیاق: جورج جقمان وآخرون،  198

 .90)، 2013(رام هللا: مواطن، المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة، النظام السیاسي الفلسطیني وانتقال السلطة 
 .123فلسطین،  التنظیم الدستوري فيمحمد خضر،  199

http://pa.oxfordjournals.org/search?author1=Robert+Elgie&sortspec=date&submit=Submit
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. أیضًا، في فرنسا كانت المراحل األولى لها بعد اعتماد الترتیبات شبه الرئاسیة، الرئیس سابقاً 

 والحكومة ینتمیان لنفس األغلبیة، مما یعني فرص صراع أقل.

یبدو جلیًا مما سبق، أن الترتیبات شبه الرئاسیة المعتمدة في النظام السیاسي الفلسطین، كان 

بیر في حدوث األزمة وتفاقم الصراع، فقد كانت الترتیبات المعتمدة مثقلة لها نصیب ك

 بحوافز الصراع اكثر من حوافز التنازالت وتسویة الصراعات.

مع ذلك، وفي ظل ترتیبات شبه رئاسیة یمكن أن یتم تجنب حدوث الصراعات واآلزمات، 

الدستوریة  مؤسساتوال تاآللیا، هذا متوقف على ومستقر وبالتالي الوصول إلى نظام فاعل

النظام االنتخابي المتبع، (باإلضافة إلى عوامل أخرى  .بشكل أساسي المعتمدة في الدستور

حاول وضع خطوط أفیما یلي، س .)الوضع الحزبي، درجة الدیمقراطیة ورسوخها، وغیرها

دستوریة، یكون  آلیات ومؤسساتعریضة لما یجب أن تتضمنه الدساتیر شبه الرئاسیة من 

 .اً ومستقر  معها النظام السیاسي فاعالً 

      في  ومستقر الالزمة لتصمیم نظام سیاسي فاعلاآللیات والمؤسسات الدستوریة  2.3

 اإلطار شبه الرئاسي

، هنا على الصیغ والترتیبات القائمة في القانون األساسي الفلسطیني والنقاش سیتركز الحدیث

شبه  اً (وهي بلدان تعتمد أطر  وتونس ،مصر كل من فرنسا، مع اإلشارة إلى الوضع في

  حسب ما تقتضیه الحاجة.وٕادخالها في النقاش ، رئاسیة)
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لیس  ،الطموحة اآللیات والمؤسسات الدستوریةإلى وضع جملة من  لقسمهذا ا سعى فيأ

لها آنفاً،  ني، التي أُشیرالفلسطیالسیاسي الهدف منها اإلستجابة لهواجس واشكالیات النظام 

هدف من خالل هذه اآللیات والمؤسسات الدستوریة الطموحة الوصول إلى نظام أبل  فحسب،

 .قدر ما أمكن سیاسي فاعل ومستقر، في جمیع األوقات والظروف

ث عن آلیات ومؤسسات دستوریة في سیاقات شبه رئاسیة، فمن الضروري یحدوبما أن ال

 على تنصبدستوریة النقاشات فإن ال، عند تصمیم وبناء النظم شبه الرئاسیةاإلشارة، إلى أنه 

ٕامكانیة عزل و البرلمان،  قالة الحكومة، سلطة الرئیس في حلّ إ تشكیل و ك، ةمسائل رئیسعدة 

ومحاكمة الرئیس، حق الرئیس في نقض القوانین، الترتیبات الدستوریة أوقات الطوارئ، 

 200القرار المشترك. –التوقیع 

لمسائل في السیاق الفلسطیني بشكل عملي، من وعلیه، سیتم في هذا القسم مناقشة هذه ا

في جزئیة  وقشتن، على ضوء المعاییر التي خالل محاكمة نصوص القانون األساسي نفسه

مستفیدین في الوقت نفسه من  201)،اإلطار شبه الرئاسي: االستقرار المؤسسي والدیمقراطیة(

 .ل لتلك المسائلبهدف الوصول إلى الصیغ األمث نماذج كل من فرنسا، تونس، ومصر،

بالتالي، الوصول إلى ترتبیات دستوریة معینة، بإعمالها، تسهم في مواجهة اإلشكالیات 
                                                                 

 200 Richard Stacey, and Sujit Choudhry, Sem-Presidential Government in The Post-Authoritarian 

Context (New York: Center for Constitutional Transitions at NYU Law, 2014).                                     

(السوید: المؤسسة  ي كوسیلة لتقاسم السلطة: اإلصالح الدستوري بعد الربیع العربيالنظام شبھ الرئاسوأنظر: سوجیت شودري، 

ة  2012دستور عام ). سوجیت شودري وریتشارد ستایسي، 2014الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات،  لجمھوریة مصر العربی

ھ الرئاسي "دراسة تحلیلیة" )، 2013الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات، (السوید: المؤسسة  تقاسم السلطة األفقي في اإلطار شب

  .المحاور الرئیسیةالمؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات، . المحاور العملیةالمؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات،  .10
 بناء على الطریقة والمنھجیة المتبعة في المراجع السالفة.  قسممالحظة: تم تصمیم وتطویر ھذا ال

 .66إلى الحاشیة رقم  55ظر النص المرافق للحاشیة رقم ان 201
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هم في الوصول ، تسذاتهالفلسطیني، كما في الوقت  سیاسيالدستوریة التي تعتري النظام ال

 إلى نظام سیاسي فاعل ومستقر في جمیع األقات والظروف قدر ما أمكن.

یجب على  أربعة مبادئ أن نظام سیاسي فاعل ومستقر یقوم علىفترض أوبالتحدید، 

یجاد عالقة بناءة بین الفروع الدستوریة المختلفة إ. 1: الترتیبات الدستوریة أن تعكسها

ایجاد سلطة مقیدة، وذلك وفق مبدأ السلطة تقید . 2(الرئیس، رئیس الوزراء، والبرلمان). 

ضرورة وجود آلیات دستوریة لحل . 4 الطوارئ.ات دستوریة فاعلة أوقات یآل. 3السلطة. 

  الخالفات.

، األول، تحت عنوان: صیغ سیتم معالجة هذا القسم من خالل أربعة بنودبناء على ذلك، 

دستوریة أساسیة في العالقة بین الرئیس ورئیس الوزراء والبرلمان عند تصمیم النظام شبه 

تحت  تحدید السلطة للسلطة. الثالث، الرئاسي. الثاني، تحت عنوان: وضع ترتیبات تضمن

. الرابع، تحت عنوان: ضرورة أوقات الطوارئ للتعامل ضرورة وجود آلیات فاعلة عنوان:

  حل الخالفات.فاعلة لمواجهة األزمات و  وجود آلیات دستوریة

عند  لعالقة بین الرئیس ورئیس الوزراء والبرلمانا صیغ دستوریة أساسیة في 1.2.3

 شبه الرئاسي النظام تصمیم

ظل نظام شبه رئاسي، مسألة غایة في  في العالقة بین الرئیس ورئیس الوزراء والبرلمان

عند وضع الصیغ  عطاء اهتمام أكبرإ. لذلك، یجب نفسه األهمیة والتعقید في الوقت

بنیة لهذه الترتیبات من أثر على  سیكون لما المتعلقة بهذا الخصوص.الترتیبات الدستوریة و 
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به الرئاسي، من وجود م شاتمیز به النظی في ظل ما ،ریة النظام شبه الرئاسي ككلواستمرا

بصالحیات فعلیة لكل منهما، وأیضًا كالهما (الرئیس ورئیس الوزراء)  التنفیذیة رأسین للسلطة

، بشكل كبیر فرص الصراع والتصادم متاحة أن یستندان إلى شرعیة دیمقراطیة (مما یعني،

 لصیغ الدستوریة بعنایة وبشكل دقیق).لم یتم وضع ا إذاً 

العالقة بین الرئیس ورئیس الوزراء والبرلمان، وذلك من خالل  علىلبند سیركز هذا اإذا، 

 ، محاكمة وعزل الرئیس.حل البرلمان واقالتها، ل التالیة: تشكیل الحكومةئالحدیث عن المسا

 تشكیل واقالة الحكومة 1.1.2.3

ففي مسألة تشكیل الحكومة  ،في كیفیة تشكیل واقالة الحكومة تختلف األنظمة شبه الرئاسیة

فیما یتعلق بصالحیة كل من الرئیس والبرلمان في عملیة تشكیل اختالف  یوجدتحدیدًا 

األمر المتفق علیه بین هذه األنظمة هي قدرة البرلمان على اقالة لكن،  الحكومة.

  202.الحكومة

 أوًال: تشكیل الحكومة

 ،ین باقي الوزراء في الحكومةی، تعیین رئیس الوزراء وتعشكیل الحكومةیندرج تحت مسمى ت

 هناك تفاوت واختالف بین النظم شبه الرئاسیة.ففي مسألة تعیین رئیس الوزراء 

عملیة اختیار رئیس الوزراء أن  لحظیُ ولدى اإلطالع على القانون األساسي الفلسطیني، س 

األساسي تمر بمرحلتین، المرحلة األولى هي  وفق الترتیبات المنصوص علیها في القانون

بدوره رئیس الوزراء و  رئیس السلطة بشكل منفرد یختارهعملیة اختیار رئیس الوزراء والذي 

وهي عملیة نیل  ،سیعمل على تشكیل حكومته، لیتم بعد ذلك اإلنتقال إلى المرحلة الثانیة

                                                                 
 .43، المحاور الرئیسیةالمؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات،  202
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العمل، وسیضطر رئیس السلطة دونها ال یمكن للحكومة  منالثقة من المجلس التشریعي، و 

أما  203استبدال رئیس الوزراء بشخص آخر. ،(عدم نیل الحكومة للثقة) مع مثل هكذا وضع

فإن عملیة تعیین رئیس الوزراء، تتم بشكل منفرد من قبل  ر،سبق أن ُذكِ  كمافي فرنسا، 

انیة، وأیضاً ، غیر الملزم دستوریًا باختیار رئیس وزراء من األغلبیة البرلمرئیس الجمهوریة

ملزم بالتشاور مع البرلمان عند اختیار رئیس الوزراء. بالتالي، فإن الحكومة في فرنسا الغیر 

ن، في جمیع األحوال، یمكنها ممارسة عملها دون الحاجة للحصول على ثقة البرلمان. لك

لذي . ا(عند وجود أغلبیة في البرلمان) یبقى للبرلمان الحق في إقالة الحكومة في أي وقت

عند اختیار رئیس الوزراء سیتم األخذ بعین اإلعتبار امكانیة  هیعني، من الناحیة العملیة، أن

، لكن في حال لم یكن ختیار رئیس وزراء ینتمي لألغلبیة البرلمانیةااقالة الحكومة، وبالتالي 

ب هناك أغلبیة برلمانیة كافیة لسحب الثقة أي في حال وجود برلمان مفكك، فإن عملیة سح

 .الثقة ستكون أمرًا صعباً 

عملیة اختیار رئیس الوزراء  ، سنجد أن2014ي دستور مصر لعام وبالنظر للوضع ف 

مشابهة نوعا ما للوضع في القانون األساسي الفلسطیني، لكن الوضع في الدستور المصري 

رئیس تم من قبل تي تعملیة اختیار رئیس الوزراء وال األولى، المرحلةأكثر،  مراحل تضمنی

بشكل منفرد والذي بدوره رئیس الوزراء سیعمل على تشكیل حكومته، لیتم بعد ذلك  الدولة

دونها ال ومن ، البرلمانالثقة من  الحصول علىاإلنتقال إلى المرحلة الثانیة وهي عملیة 

                                                                 
فور تكلیفھ من قبل رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة یتولى رئیس  -1من القانون األساسي الفلسطیني: " 65وتنص المادة  203

إذا  -2ثة أسابیع من تاریخ اختیاره، ولھ الحق في مھلة أخرى أقصاھا أسبوعان آخران فقط. الوزراء تشكیل حكومتھ خالل ثال

أخفق رئیس الوزراء في تشكیل حكومتھ خالل األجل المذكور أو لم یحصل على ثقة المجلس التشریعي وجب على رئیس 

سة الثقة حسب مقتضى الحال، وتنطبق على السلطة الوطنیة استبدالھ بآخر خالل أسبوعین من تاریخ إخفاقھ أو من تاریخ جل

 ) أعاله".1رئیس الوزراء الجدید األحكام الواردة في الفقرة (
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عدم حصول الحكومة على الثقة، هنا  عند المرحلة الثالثة، وفي یمكن للحكومة العمل.

على  مضطرًا لتسمیة رئیس وزراء آخر، لكن هذه المرة ستكون التسمیة بناءً  سیكون الرئیس

عجز الحكومة مرة اخرى عن تترشیح من األغلبیة البرلمانیة. المرحلة الرابعة، وتكون عندما 

في هذه الحالة یتم حل البرلمان وجوبًا، والدعوة إلى انتخابات  ،الحصول على الثقة

  204جدیدة.

یس في اختیار رئیس الوزراء أقل من نظیره المصري، صحیح أن عملیة دور الرئ في تونس،

تكلیف مرشح الحزب أو االئتالف تكلیف رئیس الوزراء تتم من قبل الرئیس إال أنه ملزم ب

الحاصل على العدد األكبر من المقاعد (في حالة التساوي في المقاعد یتم تكلیف مرشح 

، مما یعني أن دور الرئیس )من األصوات علىأالحزب أو االئتالف الحاصل على عدد 

یزداد دور الرئیس في مسألة اختیار رئیس الوزراء في لكن،  ضحى رمزیًا في هذه المسألة.أ

أو في حالة عدم الحصول على  ،حالة عدم التمكن من تشكیل الحكومة في الوقت المحدد

األحزاب والكتل النیابیة  ألنه سیقع على عاتق الرئیس اجراء مشاورات مع ؛الثقة من البرلمان

في  خرىأمن أجل تكلیف الشخصیة األقدر من أجل تشكیل الحكومة. في حال الفشل مرة 

                                                                 
"یكلف رئیس الجمھوریة رئیساً لمجلس الوزراء، بتشكیل الحكومة وعرض : 2014من الدستور المصري لعام  146المادة  204

بیة اعضاء مجلس النواب خالل ثالثین یوماً على األكثر، یكلف برنامجھ على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومتھ علي ثقة اغل

رئیس الجمھوریة رئیسا لمجلس الوزراء بترشیح من الحزب أو االئتالف الحائز على أكثریة مقاعد مجلس النواب، فاذا لم 

ُعٌد المجلس منحالً ویدعو رئ یس الجمھوریة النتخاب تحصل حكومتھ على ثقة أغلبیة أعضاء مجلس النواب خالل ثالثین یوماً، 

ً من تاریخ صدور قرار الحل وفى جمیع األحوال یجب أال یزید مجموع مدد االختیار  .مجلس نواب جدید خالل ستین یوما

وفى حالة حل مجلس النواب، یعرض رئیس مجلس الوزراء تشكیل حكومتھ،  .المنصوص علیھا فى ھذه المادة على ستین یوماً 

فى حال اختیار الحكومة من الحزب أو االئتالف الحائز على أكثریة  .ب الجدید فى أول اجتماع لھوبرنامجھا على مجلس النوا

مقاعد مجلس النواب، یكون لرئیس الجمھوریة، بالتشاور مع رئیس مجلس الوزراء، إختیار وزراء الدفاع والداخلیة والخارجیة 

 والعدل".
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تشكیل الحكومة، ومرور أربعة أشهر على التكلیف األول، دون الحصول على ثقة من 

 205والدعوة إلى انتخابات جدیدة. ،البرلمان، فإن لرئیس الجمهوریة الحق في حل البرلمان

مسألة تعیین باقي أعضاء مجلس الوزراء، فإنها أیضًا تختلف من نظام شبه رئاسي إلى  أما

أما  باقي الوزراء، تكون لرئیس الوزراء بشكل منفرد، آخر، في فلسطین، فإن عملیة اختیار 

، رئیس الجمهوریة بناء على اقتراح من رئیس الوزراء، فإن اختیار الوزراء یتم من فرنسا في

 ءیختار الوزرا منفي تونس، رئیس الوزراء هو  یختلف قلیًال؛ ومصر ي تونسأما الوضع ف

بشكل  الرئیس ورئیس الوزراء یختارهما ناء وزیري الدفاع والخارجیة، اللذینبشكل منفرد باستث

وزراء الدفاع والداخلیة  ما عداالوزراء  معظمفي مصر، رئیس الوزراء یختار  .مشترك

التشاور مع رئیس مجلس عد رئیس الجمهوریة، بمن  ختاروان یُ ، الذیوالخارجیة والعدل

 .الوزراء

فیما یتعلق بتعیین رئیس الوزراء، إجراء بعض  في فلسطین المشرع الدستوريیتعین على 

جعل تعیین رئیس ون األساسي من ناحیة القان صحیح أن ما جاء به التعدیالت. بدایة،

                                                                 
من رئیس ووزراء وكتاب دولة یختارھم رئیس الحكومة وبالتشاور مع تتكون الحكومة من الدستور التونسي: " 89المادة  205

في أجل أسبوع من اإلعالن عن النتائج النھائیة لالنتخابات، یكلف رئیس  .رئیس الجمھوریة بالنسبة لوزارتْي الخارجیة والدفاع

س نواب الشعب، بتكوین الحكومة الجمھوریة، مرشح الحزب أو االئتالف االنتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجل

عند تجاوز  .خالل شھر یجدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد یُعتمد للتكلیف عدد األصوات المتحصل علیھا

األجل المحدد دون تكوین الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، یقوم رئیس الجمھوریة في أجل 

جراء مشاورات مع األحزاب واالئتالفات والكتل النیابیة لتكلیف الشخصیة األقدر من أجل تكوین حكومة في أجل عشرة أیام بإ

ة .أقصاه شھر إذا مرت أربعة أشھر على التكلیف األول، ولم یمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئیس الجمھوری

ات تشریعیة جدیدة في أجل أدناه خمسة وأربعون یوما وأقصاه تسعون الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخاب

عند نیل  .تعرض الحكومة موجز برنامج عملھا على مجلس نواب الشعب لنیل ثقة المجلس باألغلبیة المطلقة ألعضائھ .یوما

كومة وأعضاؤھا أمام یؤدي رئیس الح .الحكومة ثقة المجلس یتولى رئیس الجمھوریة فورا تسمیة رئیس الحكومة وأعضائھا

ورھا وتشریعھا وأن أرعى  :رئیس الجمھوریة الیمین التالیة "أقسم باہلل العظیم أن أعمل بإخالص لخیر تونس وأن أحترم دست

 مصالحھا وأن ألتزم بالوالء لھا".

 

 



93 
 

 
 

(فتعیین رئیس الوزراء من قبل  التشریعي یتم بشكل مشترك بین الرئیس والمجلسالوزراء 

حسب القانون األساسي  اً الرئیس دون الحصول على موافقة المجلس التشریعي، ال یعتبر نافذ

 ،ویقلل من فرص االستبداد ،یسهم في توزیع السلطة وبالتالي ال یمكن لرئیس الوزراء العمل)

نظام فاعل ومستقر؛ فمثًال عندما نتاج إهذه الصیغة ال تسهم في ، إال أن والتفرد بالسلطة

، لیس ألي حزب أو ائتالف داخل البرلمان القدرة على تشكیل نكون أمام برلمان مفكك

في فاعتماد الصیغة السابقة یؤدي بالبالد إلى الدوران في حلقة مفرغة نهایتها  الحكومة،

 ي.عدم استقرار سیاس یعني هذا ،عملیاً انتخابات مبكرة، جراء إحسن الظروف أ

دون الحاجة  منفرداً  رئیس الدولةتعیین رئیس الوزراء سلطة حصریة بید  جعل عملیةلذلك  

 فضلأیبقى خیارًا  كما هو الحال في الدستور الفرنسي، للحصول على ثقة المجلس التشریعي

طریقة في التعیین  اهواجس االستبداد والدكتاتوریة التي تصاحب مثل هكذعلى الرغم من 

 (یخفف من هواجس ،نظام دیمقراطي هش وغیر راسخ كالنظام الفلسطینيخاصًة في ظل 

سلطة تدفع ال، قدرة البرلمان على سحب الثقة من الحكومة، مثل هذه االستبداد والدیكتاتوریة

أغلبیة  وفي حال عدم توفر ،الرئیس إلى اختیار الشخصیة األنسب لألغلبیة الموجودة

من ناحیة  وفعالیة أكثر نجاعة بقى خیاراً ی من الرئیسحكومة بقرار الفإن تشكیل برلمانیة، 

 .)من خیار اجراء انتخابات مبكرة، او بقاء البالد دون حكومة انتاج نظام فاعل ومستقر

جعل عملیة تعیین رئیس الوزراء بشكل مشترك بین الرئیس بالنتیجة، عند المفاضلة بین 

(أقل  ا بشكل حصري من قبل الرئیسأم جعله (أكثر دیمقراطیة أقل استقرارًا) والبرلمان

 .یبقى الخیار األنجع األخیر الخیار فإن، دیمقراطیة أكثر استقرارًا)
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الوضع كما هو في القانون  اإلبقاء على أرىفیما یتعلق بتعیین باقي أعضاء مجلس الوزراء، 

یس رئمركز  تعززجعل مهمة تعیین الوزراء بید رئیس الوزراء فقط، ف ؛األساسي الفلسطیني

أن لیس من الجید للسبب نفسه،  206ایجاد توازن بینهما.بالتالي، و  ،الوزراء مقابل الرئیس

سواء كان هذا الدور یتمثل بدور  یكون لرئیس الدولة دور في تعیین أعضاء مجلس الوزراء،

للرئیس في تعیین كافة أعضاء مجلس الوزراء (كفرنسا)، أو دور للرئیس تعیین بعض الوزراء 

إضافة إلى ذلك، فإن مشاركة الرئیس في تعیین  ).ت المهمة (كتونس ومصرافي الوزار 

الوزراء یؤدي إلى تشتت الوالءات بین الرئیس ورئیس الوزراء، مما قد یؤدي إلى عدم 

 االستقرار.

 ثانیًا: إقالة الحكومة

ما كإقالة الحكومة في النظم شبه الرئاسیة، باختالف النوع الفرعي المتبع، ف تختلف طریقة

، بأنه ینضوي ضمن النظام شبه الرئاسي نوعین فرعیین. األول، النظام وأن ُذِكر سبق

الحكومة رئیس الدولة. في النوع األول،  –نظام رئیس الوزراء الرئاسي. الثاني،  -البرلماني 

 للرئیس والبرلمان یمكن نفسه (أي أنهتكون مسؤولة أمام كل من الرئیس والبرلمان في الوقت 

الحكومة)، أما النوع الثاني، فإن الحكومة تكون مسؤولة أمام البرلمان فقط (مما یعني، إقالة 

الترتیبات الدستوریة المتبعة اقالة الحكومة إال من قبل البرلمان). في فلسطین،  عدم إمكانیة

تصب في خانة النوع األول، فرئیس الوزراء في النظام السیاسي الفلسطیني مسؤول مسؤولیة 

                                                                 
 .4، "2012" دستور عام  سوجیت شودري وریتشارد ستایسي، 206
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أما الترتیبات الدستوریة المتبعة  207رئیس السلطة والمجلس التشریعي.أمام كل من مزدوجة 

في كل من فرنسا مصر وتونس، تصب في خانة النوع الثاني، وبالتالي رئیس الوزراء 

 208دنى مسؤولیة تجاه رئیس الدولة.أالبرلمان فقط، دون  مماأمسؤول 

في القانون األساسي، المتعلقة بإقالة القائمة  الترتیبات الدستوریة تعدلینبغي أن هنا، 

 –الرئاسي) إلى نظام (رئیس الوزراء  –التحول من النظام (البرلماني الحكومة، بحیث یتم 

وذلك، ألن الترتیبات القائمة  رئیس الدولة) كما هو الحال في كل من فرنسا ومصر وتونس.

أضعف تجاه رئیس الدولة، في القانون األساسي، غیر بناءة وتجعل رئیس الوزراء في موقف 

ستقرار حكومي وتزید من فرص اإلستبداد الرئاسي ا مإضافة لما تؤدیه هذه الترتیبات من عد

 ).تم اإلشارة إلیه سابقاً (كما 
                                                                 

ني: "یختار رئیس السلطة الوطنیة رئیس الوزراء ویكلفھ بتشكیل حكومتھ ولھ أن من القانون األساسي الفلسطی 45المادة  207

 -1من القانون األساسي: " 74وتنص المادة وأنظر:  یقیلھ أو یقبل استقالتھ، ولھ أن یطلب منھ دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد".

اء مسؤولون أمام رئیس الوزراء كل في حدود الوزر -2رئیس الوزراء مسؤول أمام رئیس السلطة الوطنیة عن أعمال حكومتھ. 

رئیس الوزراء وأعضاء حكومتھ مسؤولون مسؤولیة فردیة وتضامنیة أمام المجلس  -3اختصاصھ وعن أعمال وزرائھ. 

لرئیس السلطة الوطنیة الحق في إحالة رئیس الوزراء إلى التحقیق  -1من القانون األساسي:" 75التشریعي". وانظر: نص المادة 

ً ألحكام القانون فیم لرئیس الوزراء الحق في إحالة  -2ا قد ینسب إلیھ من جرائم أثناء تأدیتھ أعمال وظیفتھ أو بسببھا وذلك وفقا

ً إلى أي من األسباب المشار إلیھا في الفقرة ( ً ألحكام القانون".1أي من الوزراء إلى التحقیق استنادا  ) أعاله وذلك وفقا
: "لمجلس النواب أن یقرر سحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء ، أو أحد 2014لمصري لعام من الدستور ا 131المادة  208

وال یجوز عرض طلب سحب الثقة إال بعد استجواب، وبناء على اقتراح ُعشر أعضاء  .نوابھ ، أو أحد الوزراء، أو نوابھم

وفى كل األحوال، ال  .لثقة بأغلبیة األعضاءالمجلس على األقل، ویصدر المجلس قراره عقب مناقشة االستجواب، ویكون سحب ا

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئیس  .یجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فیھ فى دور االنعقاد ذاتھ

مجلس الوزراء، أو من أحد نوابھ أو أحد الوزراء، أو نوابھم، وأعلنت الحكومة تضامنھا معھ قبل التصویت، وجب أن تقدم 

من الدستور  97الحكومة استقالتھا، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالتھ". وأنظر: المادة 

لرئیس مجلس نواب الشعب من ثلث 2014التونسي لعام  : "یمكن التصویت على الئحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل یقدم 

لدى رئاسة المجلساألعضاء على األقل. وال یقع التصویت   .على الئحة اللوم إال بعد مضي خمسة عشر یوما على إیداعھا 

ویشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة األغلبیة المطلقة من أعضاء المجلس، وتقدیم مرشح بدیل لرئیس الحكومة یُصاَدق على 

في صورة عدم تحقق  .89وفق أحكام الفصل ترشیحھ في نفس التصویت، ویتمّ تكلیفھ من قبل رئیس الجمھوریة بتكوین حكومة 

یمكن لمجلس نواب الشعب سحب  .األغلبیة المذكورة، ال یمكن أن تقدم الئحة اللوم مجددا ضد الحكومة إال بعد ُمضي ستة أشھر

 الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل یقدم لرئیس المجلس من ثلث األعضاء على األقل، على أن یتم التصویت على

 سحب الثقة باألغلبیة المطلقة".
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 حل البرلمان: 2.1.2.3

نتج ی وما(كتقنیة مقابلة لصالحیة البرلمان في سحب الثقة من الحكومة،  یعتبر حل البرلمان

من التقنیات الضروریة والمهمة في النظم  209حكومة والبرلمان)زن بین التواحداث إ من عنه

فمثالً،  .الجمود السیاسي ومواجهةحداث استقرار إشبه الرئاسیة، لما له من دور فاعل في 

في حالة عدم توافق البرلمان على تشكیل الحكومة، فإن مجرد التلویح بالحل ربما یشكل 

أكثر من ذلك، فإن  210.بالتالي التوافق على تشكیل الحكومةو  ،لتجنب الخالفات اً قوی اً حافز 

یجاد برلمان منقسم على إة أسوأ الظروف، وهو هسلطة الحل تمكن النظام السیاسي من مواج

هنا  211.(الفوضى البرلمانیة) غیر قادر على تشكیل الحكومة بأي حال من األحوالنفسه 

جدیدة، هو الوسیلة األمثل لمواجهة  أن حل البرلمان وما یلیه من دعوة النتخابات یظهر

الحل بدال من سلطة صبح ت. مع ذلك، یمكن أن الجمود السیاسي الناتج عن مثل هكذا وضع

ستقرار وسببا في الجمود ، سببا في عدم االأداة إلحداث استقرار ومواجهة الجمود السیاسي

 . هذا متوقف على بعض المعاییر والضوابط)السیاسي (

ذكر حل البرلمان إال في المادة لم یالقانون األساسي الفلسطیني  فإنن، فلسطی نبدایة م

من الباب السابع المتعلق بأحكام الطوارئ، وجاء فیها:"ال یجوز حل المجلس التشریعي  113

لطوارئ أو تعلیق أحكام هذا الباب". ومع ذلك، ال الفلسطیني أو تعطیله خالل فترة حالة ا

                                                                 
 –" مجلة المنارة للبحوث والدراسات حق حل مجلس النواب وتطبیقاتھ في النظام الدستوري األردني،فیصل شطناوي، " 209

سلطة رئیس الدولة في حل البرلمان، دراسة مقارنة حسین الزاملي ومحمد الدراجي، " .12،14): 2005( 4، عدد 11األردن 

 .127): 2012( 25، عدد 7العراق  –" مجلة مركز دراسات الكوفة یر العربیة،في بعض الدسات
 .6"، 2012دستور عام سوجیت شودري وریتشارد ستایسي، "  210
 حل المجلس النیابي "دراسة مقارنة"محمد أبو زید،  .174-173، 168-167، حق حل البرلمانجھاد الحرازین،  211

 .168-167 )،1988(القاھرة: دار النھضة العربیة، 
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ادة بأن هناك إمكانیة لحل البرلمان في النظام السیاسي ستنتاج من هذه المیمكن اال

  الفلسطیني.

لرئیس  تعتبر من الصالحیات الحصریة (الجمعیة الوطنیة) في فرنسا، عملیة حل البرلمان

، بعد التشاور مع كل من الوزیر األول ورئیس الجمعیة الوطنیة ورئیس مجلس الجمهوریة

لزم بنتیجة التشاور، فسلطة رئیس الجمهوریة في الشیوخ، إال أن رئیس الجمهوریة غیر م

عدم جواز حل الجمعیة الوطنیة الجدیدة المنتخبة بعد  األول، ینالحل غیر مقیدة إال بشرط

. الثاني، عدم جواز حل الجمعیة الوطنیة في ظل الحل إال بعد انقضاء عام على انتخابها

 من الدستور الفرنسي. 16تطبیق المادة 

فیكون من  ،، والحل اإللزامي. أما األولن من الحل، الحل التقدیريانوعفي مصر، هناك  

صالحیة رئیس الجمهوریة، وفق ضوابط ومعاییر، فال یمكن للرئیس حل البرلمان إال عند 

، كما یفرض الدستور عرض هذا القرار على اً الضرورة، ویجب أن یكون قرار الحل مسبب

الذي  نفسه لسببللدستور المصري حل البرلمان ستفتاء، وأیضا، حرم االالشعب من أجل ا

وأیضًا، ال یجیز الدستور المصري حل البرلمان أثناء  212،من أجله البرلمان السابق لَّ حُ 

قدرة الحكومة على أما الثاني، فهو الحل الذي یكون عند عدم  سریان حالة الطوارئ.

اذ جمیع المراحل، فإن الحصول على ثقة البرلمان (سبق الحدیث عنه آنفًا)، رغم استنف

 الدستور یعتبر البرلمان وهذه الحالة منحل حكمًا.

                                                                 
لرئیس الجمھوریة حل مجلس النواب إال عند الضرورة، وبقرار 2014من الدستور المصري لعام  137المادة  212 : "ال یجوز 

ویصدر رئیس الجمھوریة  .مسبب، وبعد استفتاء الشعب، والیجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجلھ المجلس السابق

ً بوقف جلسات المجلس، وإجراء  االستفتاء على الحل خالل عشرین یوًما على األكثر، فإذا وافق المشاركون فى االستفتاء قرارا

بأغلبیة األصوات الصحیحة، أصدر رئیس الجمھوریة قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جدیدة خالل ثالثین یوًما على األكثر من 

 ".لیة إلعالن النتیجة النھائیةتاریخ صدور القرار. ویجتمع المجلس الجدید خالل األیام العشرة التا
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إذا مرت  ولى،فإن لرئیس الدولة صالحیة حل البرلمان، في حالتین، األأما في تونس،  

أربعة أشهر على التكلیف األول، ولم یمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، 

المنصوص علیها في  الثانیة، 213.واب الشعبلرئیس الجمهوریة الحق في حّل مجلس ن

عند تجاوز األجل المحدد دون تكوین الحكومة، أو في  من الدستور التونسي، 99المادة 

وقد وضع الدستور التونسي بعض  214.حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب

ل حكومة ثقة ال یجوز حّل المجلس خالل األشهر الستة التي تلي نیل أو ف، القیود على الحل

المجلس بعد االنتخابات التشریعیة أو خالل األشهر الستة األخیرة من المدة الرئاسیة أو المدة 

 البرلمان أثناء حالة الطوارئ. ، كما ال یجوز حلّ النیابیة

لیست من ضمن  تقنیة حل البرلمان عتریه قصور في هذا المجال، كونالقانون األساسي ی إن

فإنه من الضروري أن یتم  لمنصوص علیها في القانون األساسي. لذلك،الترتیبات الدستوریة ا

وفق معاییر  نظام السیاسي الفلسطینيفي ال ن من حل البرلمانمكِّ تُ قواعد دستوریة تبني 

 وضوابط واضحة.

                                                                 
: "یتولّى رئیس الجمھوریة تمثیل الدولة، ویختص بضبط السیاسات العامة في 2014من الدستور التونسي لعام  77المادة  213

ة  ومي المتعلق بحمایة الدولة والتراب الوطني من التھدیدات الداخلیة والخارجی مجاالت الدفاع والعالقات الخارجیة واألمن الق

حلّ مجلس نواب الشعب في الحاالت التي ینّص علیھا الدستور، وال یجوز حلّ  :كما یتولّى .ذلك بعد استشارة رئیس الحكومةو

المجلس خالل األشھر الستة التي تلي نیل أول حكومة ثقة المجلس بعد االنتخابات التشریعیة أو خالل األشھر الستة األخیرة من 

 بیة".المدة الرئاسیة أو المدة النیا
: "لرئیس الجمھوریة أن یطلب من مجلس نواب الشعب التصویت على الثقة في 2014من الدستور التونسي لعام  99المادة  213

مواصلة الحكومة لنشاطھا، مرتین على األكثر خالل كامل المدة الرئاسیة، ویتم التصویت باألغلبیة المطلقة ألعضاء مجلس 

لم یجدد المجلس ال ثقة في الحكومة اعتبرت مستقیلة، وعندئذ یكلف رئیس الجمھوریة الشخصیة األقدر لتكوین نواب الشعب، فإن 

عند تجاوز األجل المحدد دون  .89حكومة في أجل أقصاه ثالثون یوما طبقا للفقرات األولى والخامسة والسادسة من الفصل 

الجمھوریة الحق في حل مجلس نواب الشعب  تكوین الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئیس

وفي حالة تجدید المجلس  .والدعوة إلى انتخابات تشریعیة سابقة ألوانھا في أجل أدناه خمسة وأربعون یوما وأقصاه تسعون یوما

 .الثقة في الحكومة، في المّرتین، یعتبر رئیس الجمھوریة مستقیال"
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 ثمة تجدر اإلشارة، إلى أنقبل الحدیث عن الضوابط والمعاییر المتعلقة بحل البرلمان، 

: ما هو دارج في األنظمة المقارنة، من هذه المبررات البرلمان وفقموضوعیة لحل  مبررات

سحب الثقة من الحكومة، تصویتین متتالیین. و قرار قانون الموازنة بعد إعدم القدرة على 

عندما ال و  عندما ال یكون تعیین رئیس الوزراء أو الحكومة یتم من الرئیس بشكل منفرد.

نتخابات نیة معینة من تاریخ االیل حكومة خالل فترة زمیتمكن البرلمان من التوافق على تشك

األولى في الحالة  .قرارًا اتخذه البرلمان -من خالل استفتاء  – رفض الشعب عندو  .برلمانیةال

 215.اً جباریإ، في الحالة الثالثة والرابعة عادة یكون الحل والثانیة عادة یكون الحل تلقائي

وعدم  ،في الدستور بشكل واضح وصریح المبررات ذكر هذهتُ في جمیع األحوال، یجب أن 

الدستور  . مثال ذلك، منمبهمة، أو عرضة للتأویل وفق هوى السلطة الحاكمة هاترك

وقید الضرورة  216الذي لم یجز لرئیس الجمهوریة حل البرلمان إال عند الضرورة،المصري، 

 ون هناك ضرورة.هنا غیر واضح، كما لم یضع الدستور المصري معاییر لتحدید متى یك

یجب تتفق األدبیات على بعض الضوابط والقیود التي  سالفة الذكر، مبرراتعدا عن توافر ال

حل البرلمان أثناء حالة  جازةإعدم  أوًال، 217 :أو عند الحل لحلعند تفعیل سلطة امراعاتها 

                                                                 
. 71،73،76)، 1997(القاھرة: مكتبة الثقافة الدینیة،  البرلماني "دراسة مقارنة"حق الحل في النظام النیابي خالد مسلم،  215

. وأنظر: المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات، 53"، المحاور العملیةوأنظر: المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات،" 

 .47المحاور الرئیسیة، 
 .2014من الدستور المصري لعام  137المادة  216
 –" مجلة المنارة للبحوث والدراسات حق حل مجلس النواب وتطبیقاتھ في النظام الدستوري األردني،فیصل شطناوي، " 217

ة "القیود التي ترد على حق حل البرلمان،.  حسین النائلي،  34-31): 2005( 4، عدد 11األردن  " مجلة العلوم االنسانیة (كلی

ل) . جھاد 163، 156، حق الحل . مسلم، 63-62): 2012( 12العراق، عدد  – التربیة صفي الدین الحلي جامعة باب

، 217-216)، 2013(اإلسكندریة: مكتبة الوفاء القانونیة،  حق حل البرلمان في النظم الدستوریة "دراسة مقارنة"الحرازین، 

ور عام . وسوجیت شودري وریتشارد ستایسي،" 225، 221 للدیمقراطیة واالنتخابات،" . والمؤسسة الدولیة 7-6"، 2012دست

 .53"، المحاور العملیة
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رئیس  . ثانیًا، عدم السماح بحل البرلمان أثناء قیامه بإجراءات محاكمة أو عزلالطوارئ

مثالً الدولة من منصبه. ثالثًا، ال یجوز حل البرلمان خالل فترة معینة بعد انتخاب البرلمان (

ستة أشهر على األقل). رابعًا، یجب تحدید عدد مرات الحل خالل فترة معینة (مثًال عدم 

جواز حل البرلمان أكثر من مرة خالل اثنى عشر شهرًا). خامسًا، ال یجوز تكرار حل 

اجراء االنتخابات البرلمانیة الجدیدة بعد الحل خالل ضرورة السبب. سادسًا،  لذاتان البرلم

(في حال لم یتم ذلك، یعود البرلمان المنحل لالنعقاد). سابعًا،  مثالً  مدة أقصاها ستین یوماً 

خالل فترة حل البرلمان، یجب ضمانة عدم المساس بقانون االنتخابات أو الدستور بأي 

 غییرات. تعدیالت أو ت

والضوابط المذكورة  مبرراتوفق ال - ما تقدم، فإنه یجب تبني تقنیة حل البرلمان بناء على

 بشكل واضح وصریح.ضمن الترتیبات الدستوریة في النظام السیاسي الفلسطیني؛  – أعاله

من غیر ذلك، یصبح حل البرلمان، بدًال من وسیلة لتجاوز مأزق أو أزمة ما، سببًا في 

 مة أو مأزق.احداث أز 

  عزل رئیس الدولةمحاكمة و  3.1.2.3

عتبار في البلدان التي تعتمد وأخذها في عین اال ینبغي االنتباه إلیهامن األمور المهمة التي 

وعزل رئیس الدولة، بإعتبارها ضمانة دستوریة  محاكمة أطر شبه الرئاسیة، مسألة إمكانیة

، والحكومة الرئیسبین  ي خلق توازننقطة مركزیة فعدا عن كونها 218لمنع االستبداد،

، الصالحیات التي أیضاً  .سحب الثقة من الحكومةتقنیة دستوریة مقابلة لتقنیة بإعتبارها 

                                                                 
 44، عدد 11مصر  –مجلة الدیمقراطیة (وكالة األھرام)  القواعد القانونیة لمحاكمة رئیس الجمھوریة،"سید رجب السید، " 218

، 2العراق  –یة مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاس "مسؤولیة رئیس الجمھوریة،". وأنظر: عمارة فتیحة، 110): 2011(

 وما بعدھا. 134): 2010( 5عدد 
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ته إذا انحرف بالسلطة عن یتمتع بها الرئیس بالعادة، تتطلب إیجاد وسائل فاعلة لمحاسب

 219.مسارها الدستوري

ر تو دس یخلورتكابه جریمة، فال یكاد محاكمة الرئیس ال إمكانیة عن فقط تحدثأهنا ال 

وٕاتهامه وفق إجراءات خاصة تختلف من إمكانیة محاكمة الرئیس  على من النصطي ار قدیم

دساتیر وخاصة في العالم العربي تسمح بالعزل السیاسي  یوجدقلما  لكن،بلد إلى آخر. 

الذي بالعادة و  للرئیس، العزل السیاسي إمكانیة ،ناقش هنا بشكل أساسيأ، لذلك .للرئیس

 ، وفق إجراءات خاصة لیست سهلة في أغلب األحیان.یكون من صالحیات البرلمان

على ذكر  حظ أنه لم یأتِ ُیلاسي الفلسطیني، طالع على القانون األسالفي فلسطین، وعند ا

على ذكر  إمكانیة محاكمة الرئیس في حال إرتكابه جرائم، كما في الوقت نفسه، لم یأتِ 

كتفى القانون األساسي على ذكر االرئیس من قبل المجلس التشریعي. فقد إمكانیة عزل 

 220غور منصب الرئیس، والتي من ضمنها فقدان األهلیة القانونیة.حاالت ش

البرلمان الفرنسي بمجلسیه من عزل رئیس الجمهوریة بأغلبیة في فرنسا، قد مكن الدستور 

كما یسمح الدستور  اته الدستوریة.ثلثي األعضاء، ویكون ذلك عندما یخل الرئیس بواجب

نتهاء االرئیس بعد مضي شهر على  الفرنسي بأن یتم رفع ومباشرة أي دعاوي على

 221ته.یوال

، هي وضع الدستور ثالثة أحوال یمكن معها توجیه اتهام للرئیس ومحاكمته قدفي مصر، 

وفق إجراءات  رتكاب جنایة. ویكون ذلكاحكام الدستور، أو الخیانة العظمى، أو أنتهاك ا
                                                                 

مجلة الكوفة للعلوم القانونیة  "االتجاھات الحدیثة في تحدید مسؤولیة رئیس الدولة في فرنسا،"علي یوسف الشكري،  219

 .8-7): 2010( 5، عدد 2العراق  –والسیاسیة 
 ) من القانون األساسي الفلسطیني.37المادة ( 220
 من الدستور الفرنسي.) 68) و(67المادة ( 221
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بتوجیه اتهام إلى الرئیس (كخطوة أولى)، وحتى یتم توجیه االتهام یجب تأمین معینة تبدأ 

توقیع أغلبیة أعضاء مجلس النواب. الخطوة الثانیة، إصدار قرار اإلتهام والذي یحتاج موافقة 

خطوة یكون بعد إجراء تحقیق مع الرئیس من النائب العام. الو  ثلثي أعضاء مجلس النواب،

حال للمحاكمة أمام ویُ  – في الدعوى اً حتى یصدر حكم -الثالثة، یوقف الرئیس عن العمل 

محكمة خاصة برئاسة رئیس مجلس القضاء األعلى. إذا ما أدین الرئیس بعد المحاكمة یفقد 

 222.جریمةلمنصبه، دون التأثیر على العقوبة األصلیة ل

ة عن طریق مجلس النواب من خالل أیضًا، یتیح الدستور المصري، عزل رئیس الدول

تم وفق خطوات، األولى، تقدیم طلب مسبب موقع التصویت ودون الحاجة للمحاكمة، وذلك ی

(ال یمكن تقدیم هذا الطلب  یقترح سحب الثقة عن الرئیس ،من أغلبیة أعضاء مجلس النواب

ثي أعضاء مجلس ، الخطوة الثانیة، موافقة أغلبیة ثلإال مرة واحدة خالل المدة الرئاسیة)

فقة ثلثي األعضاء على سحب الثقة، یتم طرح سحب ، في حال مواةالنواب، الخطوة الثالث

ستفتاء الموافقة باألغلبیة على اال ةستفتاء عام، فإذا كانت نتیجاالثقة على الشعب من خالل 

عدم  وتجري انتخابات جدیدة، أما إذا كانت النتیجة ،، یفقد الرئیس منصبهمقترح سحب الثقة

                                                                 
: "یكون اتھام رئیس الجمھوریة بإنتھاك احكام الدستور، أو بالخیانة العظمى، 2014من الدستور المصري لعام  159المادة  222

ي  أو أیة جنایة أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبیة أعضاء مجلس النواب على األقل، وال یصدر قرار االتھام إال بأغلبیة ثلث

وبمجرد صدورھذا القرار،  .جلس، وبعد تحقیق یجریھ معھ النائب العام. واذا كان بھ مانع یحل محلھ احد مساعدیھأعضاء الم

ً یحول دون مباشرتھ الختصاصاتھ حتى صدور حكم فى الدعوى ً مؤقتا  .یوقف رئیس الجمھوریة عن عملھ، ویعتبر ذلك مانعا

أقدم نائب لرئیس المحكمة ویحاكم رئیس الجمھوریة أمام محكمة خاصة یرأسھا رئی س مجلس القضاء األعلى، وعضویة 

الدستوریة العلیا، وأقدم نائب لرئیس مجلس الدولة، وأقدم رئیسین بمحاكم االستئناف، ویتولى االدعاء أمامھا النائب العام، وإذا 

وینظم القانون إجراءات التحقیق،  .قام بأحدھم مانع، حل محلھ من یلیھ فى األقدمیة، وأحكام المحكمة نھائیة غیر قابلة للطعن

 .والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئیس الجمھوریة أعفى من منصبھ، مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى"
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حل تلقائیًا، ویتم الدعوة إلجراء الموافقة على مقترح سحب الثقة، فإن مجلس النواب یُ 

 223انتخابات تشریعیة جدیدة.

مرهون بقیدین، القید األول ، في تونس، یتیح الدستور خیاري المحاكمة وعزل الرئیس، األول

ي هو عدم امكانیة مالحقة هو انتهاء مهام رئیس الدولة، قبل ذلك یتمتع بالحصانة. القید الثان

أما الخیار الثاني (عزل  224ي قام بها في إطار أدائه لعمله.ترئیس الدولة على األعمال ال

، بدایة یتم وفق اإلجراءات التالیة، في حالة الخرق الجسیم للدستور، فیكونالرئیس)، 

أغلبیة أعضاء مجلس  منعلیه وموقع یجب أن یكون هناك طلب مسبب  كخطوة أولى،و 

. الخطوة الثانیة، یجب أن یحظى هذا الطلب بموافقة أغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب

األمر إلى المحكمة الدستوریة لتفصل في ، بعد الموافقة، یحال ةالنواب. الخطوة الثالث

الموضوع، وقرارها في هذه الحالة یجب أن یكون بأغلبیة الثلثین. ویكون قرار المحكمة إما 

حكم  أو إبقائه في منصبه.هذه الحالة یمنع من الترشح مرة أخرى) (في بعزل الرئیس 

 225عات الجزائیة.المحكمة الدستوریة ال یؤثر على التب

                                                                 
: "یجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئیس الجمھوریة، واجراء 2014من الدستور المصري لعام  161المادة  223

على طلب مسبب وموقع من أغلبیة أعضاء مجلس النواب على األقل، وموافقة ثلثي اعضائھ.  إنتخابات رئاسیة مبكرة، بناءً 

وبمجرد الموافقة علي اقتراح سحب الثقة، یطرح امر  .والیجوز تقدیم ھذا الطلب لذات السبب خالل المدة الرئاسیة إال مرة واحدة

استفتاء عام، بدعوة من رئیس مجلس الوزراء، فإذا وافقت  سحب الثقة من رئیس الجمھوریة واجراء انتخابات رئاسیة مبكرة في

األغلبیة علي قرار سحب الثقة، ُیعفى رئیس الجمھوریة من منصبھ ویُعد منصب رئیس الجمھوریة خالیاً، وتجري االنتخابات 

االستفتاء با ً من تاریخ إعالن نتیجة االستفتاء. واذا كانت نتیجة  لرفض، ُعد مجلس النواب الرئاسیة المبكرة خالل ستین یوما

 .منحآل، ویدعو رئیس الجمھوریة النتخاب مجلس جدید للنواب خالل ثالثین یومآ من تاریخ الحل"
: "یتمتع رئیس الجمھوریة بالحصانة طیلة تولیھ الرئاسة، وتعلق في حقھ كافة 2014من الدستور التونسي لعام  87المادة  224

ال یسأل رئیس الجمھوریة عن األعمال التي قام بھا في  .إلجراءات بعد انتھاء مھامھآجال التقادم والسقوط، ویمكن استئناف ا

 .إطار أدائھ لمھامھ"
: "یمكن ألغلبیة أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بالئحة معللة إلعفاء 2014من الدستور التونسي لعام  88المادة  225

لیھا المجلس بأغلبیة الثلثین من أعضائھ، وفي ھذه الصورة تقع رئیس الجمھوریة من أجل الخرق الجسیم للدستور، ویوافق ع

اإلحالة إلى المحكمة الدستوریة للبت في ذلك بأغلبیة الثلثین من أعضائھا. وال یمكن للمحكمة الدستوریة أن تحكم في صورة 
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تبني تقنیة محاكمة وعزل الرئیس ضمن الترتیبات  يضرور ال منعلى ضوء ما تقدم، 

تحقیق ول ،لضمان فعالیة محاكمة وعزل الرئیس, و الدستوریة في النظام السیاسي الفلسطیني

 أن یراعى عند تبني هذه التقنیة مجموعة من ینبغي الفلسفة القائمة خلف هذه التقنیة،

 أن تكون الجهة الموكل إلیها مهمةیجب یمكن إجمالها في اآلتي:  التي ،الضوابط والمعاییر

أو أي  مستقلة وغیر خاضعة لسلطة الرئیس )ة قضائیةجه(بالعادة تكون  الرئیس محاكمة

فال یجوز أن تكون التعیینات في هذه الجهات من سلطات الرئیس، وبطبیعة ؛ سلطة أخرى

 الحال یجب أن ال تكون من صالحیة أي جهة أخرى بشكل منفرد، فیجب أن تتم التعیینات

والنقابات  ،المهن القانونیة يكالحكومة والبرلمان والقضاة وممارسعدة جهات بمشاركة  فیها

 ، منطقیًا یجب أن ال یكون للرئیس سلطة عزل أعضاءسهنف والمجتمع المدني. وفي الوقت

 226مناصبهم. المحاكم من هذه

(بموجب مبدأ دستوري ال  لبرلماناتبا ،العزلتناط مهمة غالبًا، ما ولجهة عزل الرئیس، ف

تكون صعبة نوعاً  جراءات خاصةإ، وفق 227)جهة منتخبةمنتخبة إال من  جهةیجوز عزل 

أعضاء البرلمان، ن یتم تقدیم طلب عزل الرئیس من أغلبیة لكن لیست مستحیلة، كشرط أما 

تضیف خطوة ثالثة تختلف  ةفي بعض األنظم موافقة أغلبیة ثلثي أعضاء البرلمان، ،ومن ثم

مفادها طرح موضوع عزل  ىبحسب الدولة، فمثًال مصر تضیف على ما تقدم خطوة أخر 
                                                                                                                                                                                  

بالعزل فقدانھ لحق الترشح ألي  اإلدانة إال بالعزل. وال یُعفي ذلك من التتبعات الجزائیة عند االقتضاء. ویترتب على الحكم

 .انتخابات أخرى"
(السوید: المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة،  المعاییر الدولیة بشأن استقالل القضاءریتشارد ستاسي وسوجیت شودري،  226

 . متوفر على الصفحة االلكترونیة التالیة:1)، 2013

 http://www.constitutionnet.org/fi les/dri-bp-

41_ar_international_standards_for_the_independence_of_the_judiciary.pdf 
(بدون مكان نشر: جامعة مولود  لقانون الدستوريالمركز الجزائي لرئیس الدولة في القانون الدولي وفي اصام الیاس،  227

 .32)، 2013معمري تیزي وزو، 

http://www.constitutionnet.org/files/dri-bp-41_ar_international_standards_for_the_independence_of_the_judiciary.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/dri-bp-41_ar_international_standards_for_the_independence_of_the_judiciary.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/dri-bp-41_ar_international_standards_for_the_independence_of_the_judiciary.pdf
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ف خطوة أخرى تقضي بإحالة الرئیس على الشعب من خالل استفتاء عام، أما تونس فتضی

 األمر إلى المحكمة الدستوریة للبت بشكل نهائي.

(مما یعني أن أي خالف  سهلة أن ال تكون إجراءات عزل الرئیسفي جمیع األحوال، یجب 

(تمنع عزل  وال مستحیلة )مانیة سینتج عنه عزل الرئیسلسیاسي بین الرئیس واألغلبیة البر 

لنظام السیاسي (في ا 228إنما یجب أن تكون معقولة ،)الرئیس عندما یقتضي الوضع ذلك

حدد تُ أیضًا، یجب أن  .النموذج التونسي فیما یخص العزل) تبني مناسبمن الالفلسطیني، 

الدوافع الموضوعیة التي یجب توافرها، للبدء بإجراءات  ًا،وصریح اً واضحتحدیدًا  ،بالدستور

 عزل الرئیس، تحت رقابة المحكمة الدستوریة.

 وضع ترتیبات تضمن تحدید السلطة للسلطة 2.2.3

سیتم معالجة جملة من التقنیات التي تكفل تحدید السلطة للسلطة، التي  بندهذا ال تحت

للسلطة بین المؤسسات  وتوزیعل بطریقة أو بأخرى، إلى تعاون و صیتم الو بإعمالها، س

وافقة السلطة األخرى، تكون صالحیة معینة إلحدى السلطات متوقفة على مالمختلفة، فعندما 

 اً ، فإن ذلك سیشكل حافز أو أنه یمكن للسلطة األخرى إیقاف هذه الصالحیة أو إلغاؤها

 أبینس. فیما یلي التوافقالوصول إلى حالة من ، وبالتالي، التفاوض بین السلطاتللتعاون و 

ى حق الرئیس في اإلعتراض علالمسألة األولى:   –في هذا السیاق  مسألتین رئیسیتین

 بشكل عملي: -التوقیع المشترك (القرار المشترك) الثانیة: و القوانین، 

 

                                                                 
 .89-88، "النظام شبھ الرئاسي"سوجیت شودري،  228
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     حق الرئیس في اإلعتراض على القوانین 1.2.2.3 

عتراض على القوانین امكانیة رئیس الدولة في اال هةلجتتفق معظم األنظمة شبه الرئاسیة 

یمنح القانون  229،فلسطینفي ف ؛الصادرة من البرلمان، وتختلف من حیث اآللیات والتفاصیل

ویكون في المجلس التشریعي،  تُقرّ األساسي رئیس السلطة صالحیة إصدار القوانین بعد أن 

حالتها إلیه من المجلس. إعلى رئیس السلطة إصدار القوانین خالل ثالثین یومًا من تاریخ 

مرفقاً  یعيكما في المدة نفسها، یكون لرئیس السلطة صالحیة إعادة القانون للمجلس التشر 

یقوم المجلس التشریعي  ،وهذه الحالة ،وأسباب اعتراضه على القانون. هنا ،معه مالحظاته

بعین االعتبار مالحظات واسباب اعتراض رئیس السلطة،  اً بإعادة النظر في القانون آخذ

ما تضمین القانون التعدیالت والمالحظات التي وضعها رئیس إسیكون قرار المجلس وهنا 

حالة القانون مرة أخرى لرئیس السلطة إلصداره)، أو سیكون قرار المجلس إ(وبالتالي السلطة 

عدم الموافقة على تعدیالت ومالحظات رئیس السلطة، هنا، ولكي یتمكن المجلس التشریعي 

 ،القانون بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس یُقرّ یجب أن  )فیتو الرئیس( حق النقض تجاوزمن 

 إلى أن هنا تجدر اإلشارة 230قانونًا وینشر مباشرة في الجریدة الرسمیة یعتبرفي هذه الحالة 
                                                                 

دور الرئیس التشریعي في لتفاصیل أوفى حول حق الرئیس في االعتراض على القوانین في فلسطین، أنظر: حنین حجاب،  229

. ولتفاصیل أخرى حول الموضوع 140)، 2011(نابلس: جامعة النجاح الوطنیة، نة" النظام السیاسي الفلسطیني "دراسة مقار

"سلطة رئیس الدولة في االعتراض على القوانین في النظام الدستوري بشكل عام، أنظر: فیصل شطناوي وسلیم حتاملھ، 

). وانظر: جمیلة الشربجي، 2015( 2، عدد 42القانون  –مجلة دراسات، علوم الشریعة والقانون  األردني: دراسة مقارنة،"

ور  لرئیس الجمھوریة في ظل دست ة  : دراسة تحلیلیة،"1973"االختصاصات التشریعیة  مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادی

 ).2013( 1، عدد 29والقانونیة 
التشریعي الفلسطیني یصدر رئیس السلطة الوطنیة القوانین بعد إقرارھا من المجلس  -1من القانون األساسي: " 41المادة  230

ً من تاریخ إحالتھا إلیھ، ولھ أن یعیدھا إلى المجلس خالل ذات األجل مشفوعة بمالحظاتھ وأسباب اعتراضھ  خالل ثالثین یوما

إذا رد رئیس السلطة الوطنیة مشروع القانون إلى المجلس التشریعي  -2وإال اعتبرت مصدرة وتنشر فوراً في الجریدة الرسمیة. 

ً لألج انیة في المجلس التشریعي، فإذا أقره ثانیة بأغلبیة ثلثي أعضائھ وفقا ل والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشتھ ث

 أعتبر قانوناً وینشر فوراً في الجریدة الرسمیة".
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، یكشف عدة في فلسطین - بخصوص نشر القوانین في الجریدة الرسمیة -الواقع العملي 

تقضي  لمجلس الوزراء إصدار تعلیمات سلطة فمثًال ال یملك المجلس التشریعي اشكالیات؛

 ،القوانینالقدرة على نشر المجلس التشریعي یملك  أیضًا ال، ما بوجوب نفاذ مشروع قانون

ال یوجد في النظام  . أیضًا،اً العتبار القانون نافذًا وساری ةط أساسیو مما یعني عدم تحقق شر 

یعني أن ما  .، ینظم عملیة النشر بشكل واضحقانون للجریدة الرسمیةسطیني لالقانون الف

ابقاء  أي قانون ال یرغب فیه من خالل وعدم اصدار هناك قدرة لرئیس السلطة في تعطیل

، في الجریدة الرسمیة من أجل نشره احالته لدیوان الفتوى والتشریع دون هذا القانون لدیه

 231وهناك تجارب عملیة على ذلك.

من حق رئیس الجمهوریة صحیح أنه ما هو في فلسطین، ، الوضع یختلف قلیًال عفي فرنسا

ه من البرلمان بعد المصادقة علیها، وبناء على ذلك له االعتراض على القوانین المحالة إلی

أن یطلب من البرلمان إعادة النظر في القانون  الحق خالل خمسة عشر یوما من اإلحالة

بشكل عام أو في بعض مواده، والبرلمان بدوره ملزم بإعادة النظر في القانون. لكن إذا أقره 

ئیس الجمهوریة توقیع مشروع القانون إجراء أي تعدیالت، سیكون على ر مرة أخرى دون 

 232.ویتم إصدراه ،ً ویعتبر حینها قانونا

                                                                 
امعة بیرزیت، (رام هللا: معھد الحقوق في ج العملیة التشریعیة في فلسطین بین النظریة والتطبیقفایز بكیرات وآخرون،  231

 .173-158، ، اإلطار القانوني. ولتفاصیل أوفى حول دور دیوان الفتوى والتشریع، انظر : معھد الحقوق157)، 2006
من الدستور الفرنسي: "یسن رئیس الجمھوریة القوانین خالل الخمسة عشر یوماً التالیة النتقال القانون  10تنص المادة  232

الحكومة. ویجوز لھ قبل انقضاء ھذا األجل أن یطلب من البرلمان إعادة النظر في القانون أو المصادق علیھ بصفة نھائیة إلى 

بعض مواده. وال یجوز رفض إعادة النظر ھذه". عملیة نشر القوانین في النظام القانوني الفرنسي ملقاه على عاتق ما یسمى 

مھمتھا التنسیق وتنظیم التواصل واالتصال داخل المؤسسة  مؤسسة "األمانة العامة للحكومة" وھي مؤسسة تابعة لرئیس الوزراء

 .92-89، ، اإلطار القانونيالتنفیذیة نفسھا ومع المؤسسات الدستوریة المختلفة األخرى. أنظرفي ذلك: معھد الحقوق
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في مصر، الوضع مشابه لفلسطین تمامًا، فلرئیس الجمهوریة اإلعتراض على القانون خالل 

ویكون ذلك برد مشروع القانون للبرلمان الذي  من تاریخ إحالته إلیه من البرلمان، اً ثالثین یوم

البرلمان مرة أخرى بأغلبیة ثلثي أعضائه، یعتبر  أقّرهوٕاذا عتراض، یجب أن ینظر في اال

 233ویتم إصداره. ،قانوناً بحكم الدستور

 لقوانین الدستوریةباستثناء مشاریع ا –یحق لرئیس الجمهوریة رد مشاریع القوانین ، في تونس

مین األغلبیة ویمكن للبرلمان تجاوز اعتراض الرئیس بتأ عادة النظر فیها،إلإلى البرلمان  -

المطلقة فیما یتعلق بمشاریع القوانین العادیة، وبأغلبیة ثالثة أخماس األعضاء فیما یتعلق 

لرئیس الجمهوریة خالل أجل الرد،  ه یمكنوالجدیر بالذكر، أن 234بمشاریع القوانین األساسیة.

وق أن یعرض مشاریع القوانین التي موضوعها الموافقة على المعاهدات أو الحریات وحق

عرض مشروع بالرئیس قیام  ةحالال وهذه ،هنا .اإلنسان أو األحوال الشخصیة، على اإلستفتاء

 235حقه في سلطة الرد. هیفقد ،القانون لالستفتاء

عتراض على المنصوص علیها في القانون األساسي فیما یتعلق بحق اال الترتیبات الدستوریة 

سلطة قوة كبیرة في التحكم في العملیة تعطي رئیس الألنها  ؛القوانین، كانت غیر موفقة

                                                                 
ور المصري لعام  123المادة  233 ذا وإ .: "لرئیس الجمھوریة حق إصدار القوانین أو االعتراض علیھا2014من الدست

اعترض رئیس الجمھوریة على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إلیھ خالل ثالثین یوًما من إبالغ المجلس إیاه، فإذا لم 

ى  .یرد مشروع القانون فى ھذا المیعاد اعتبر قانونًا وأصدر ى المیعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانیة بأغلبیة ثلث وإذا رد ف

 .أصدر"أعضائھ، اعتبر قانونًا و
 .2014من الدستور التونسي لعام  81المادة  234
: "لرئیس الجمھوریة، استثنائیا، خالل أجل الرد، أن یقرر العرض على 2014من الدستور التونسي لعام  82المادة  235

خصیة، والمصادق االستفتاء مشاریَع القوانین المتعلقة بالموافقة على المعاھدات، أو بالحریات وحقوق اإلنسان، أو باألحوال الش

وإذا أفضى االستفتاء إلى قبول المشروع  .علیھا من قبل مجلس نواب الشعب. ویعتبر العرض على االستفتاء تخلیا عن حق الرد

ائج االستفتاء ویضبط القانون  .فإن رئیس الجمھوریة یختمھ ویأذن بنشره في أجل ال یتجاوز عشرة أیام من تاریخ اإلعالن عن نت

 .إجراء االستفتاء واإلعالن عن نتائجھ"االنتخابي صیغ 
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. یعزى ذلك لألغلبیة الكبیرة األصیل التشریعیة، وبالتالي، تحیید المجلس التشریعي عن دوره

في القانون األساسي لتجاوز اعتراض الرئیس على  علیها (أغلبیة الثلثین) المنصوص

المجلس التشریعي من ن لذلك، فإنه من الضروري أن یتم تبني قواعد دستوریة تمك. القانون

 236.قرار مشروع القانونإل أصالً  المطلوبة نفسها األغلبیةبتجاوز اعتراض الرئیس 

 القرار المشترك –التوقیع المشترك  2.2.2.3

القرار المشترك من اآللیات المهمة التي تضمن التعاون أو  237تعتبر آلیة التوقیع المشترك

متبادلة بین األفرع في الوقت نفسه آلیة مراقبة  ضمنتفیما بین األفرع الدستوریة المختلفة، و 

الدستوریة المختلفة. أكثر من ذلك، تشكل هذه اآللیة صمام آمان یحول دون االستبداد والتفرد 

عمالها في بعض المجاالت الحیویة؛ إرى بأن هذه اآللیة من الضرورة ألقرار. و في اتخاذ ا

صدار إعلى قوات الدفاع واألمن، سلطة  تعیین كبار مسؤولي األمن والدفاع، السیطرة

ع یومالزمًا آللیة التوق المراسیم، تعیین كبار المسؤولین والوظائف العلیا في الجهاز الحكومي.

وخصوصًا عند اتخاذ قرارات  المشترك، یجب أن یكون للرئیس أحقیة رئاسة مجلس الوزراء،

للتشاور والنقاش وتبادل ساحات یجاد مإ و  تحتاج توقیع مشترك. هذا یعمل على تهیئة الفرص

. بالتالي، زیادة فرص التوافق والتعاون ما بین الرئیس وجهات النظر ما بین الرئیس والحكومة

  .، تعزیز اإلستقرار)في المحصلة( والحكومة

                                                                 
 .121، "النظام شبھ الرئاسي"سوجیت شودري،  236
أنظر: عادل الطبطبائي،  237 ور في النظام البرلماني، لتفاصیل أوفى حول فكرة التوقیع المشترك،  "قاعدة التوقیع الوزاري المجا

 .57-11): 1985( 3، عدد 9كویت ال –" مجلة الحقوق دراسة مقارنة مع اإلشارة الى الدستور الكویتي،
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 نص على ممارسة الرئیس لسلطاته التنفیذیة من خالل مجلس الوزراءیُ م في فلسطین، ل

لم یمنح كما في الوقت نفسه ، ون األساسي بآلیة التوقیع  المشترك)(وبالتالي، لم یأخذ القان

غیر  اً رئیسلدیها  التي من أنه في النظم على الرغم ،الرئیس امكانیة رئاسة مجلس الوزراء

على ممارسة هذه السلطات عن طریق ، عادةً نص یُ ، سلطات تنفیذیة مسؤول سیاسیًا ویمارس

(مثال ذلك، ما هو معمول  سلطة رئاسة مجلس الوزراءإضافة لمنح الرئیس ، مجلس الوزراء

ن مساءلة الرئیس عن قراراته بطریقة غیر مباشرة (في ظل صعوبة اضمل؛ به في فرنسا)

من خالل مساءلة الحكومة بصفتها مشاركة للرئیس في اتخاذ  مساءلة الرئیس سیاسیًا)

 :مشتركالقرار ال –التوقیع  لیةآلعملي  توضیحّ فیما یلي  238.القرارات

 عمسؤولي األمن والدفاصالحیة تعیین كبار أوًال: 

تفاصیل بخصوص  ا المجال، ولم یعطِ في هذ اً في فلسطین، جاء القانون األساسي غامض

 239كبار مسؤولي الدفاع واألمن، بل ترك ذلك لینظم عن طریق القوانین العادیة.تعیین 

 موكولة ین كبار مسؤولي األمن والدفاعتعی ُیلحظ أنّ مع ذلك، وبالرجوع للقوانین ذات العالقة 

ومدیر   241،ین رئیس المخابرات العامة ونائبهیتعمثًال، ف 240بید رئیس السلطة الوطنیة؛

                                                                 
دراسات في النظام في "صالحیات السلطة التنفیذیة وإمتیازاتھا وحدودھا: السلطة الفلسطینیة كحالة دراسیة،" عاصم خلیل،  238

. وانظر: جورج 17)، 2015(بیرزیت: كلیة الحقوق واإلدارة العامة، جامعة بیرزیت، السیاسي الفلسطیني وانتقال السلطة 

 .74 "تجربة النظام"،وآخرون، جقمان 
 من القانون األساسي الفلسطیني. 84المادة  239
. والذي بناء علیھ تم أخذ المعلومات المتعلقة بدور رئیس السلطة 7، الفصل المتوازن"أنظر: احمد أبو دیة، وجھاد حرب."  240

 ع للنصوص القانونیة المتعلقة بھذا الخصوص.في تعیین كبار المسؤولین في القطاع األمني، وتم التأكد من المعلومات، بالرجو
) لسنة 8من قانون الخدمة لقوى األمن رقم ( 14. والمادة 2005) لسنة 17من قانون المخابرات العامة رقم ( 6و 4المادة  241

2005. 
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یتم بقرار من رئیس  243،القائد العام لألمن الوطنيو  242،شؤون الضباط في قوى األمن

كن بعد تنسیب تعیین مدیر عام األمن الداخلي بقرار من رئیس السلطة لكذلك یتم السلطة، 

 244من مجلس الوزراء.

نات في الوظائف العسكریة بید رئیس یالتعی 2014في مصر، قد جعل دستور عام 

هذه الوظائف بشكل محدد، كما أن تعیین وزیري الجمهوریة بشكل عام دون ذكر ماهیة 

بید رئیس  245الداخلیة والدفاع (یشترط في وزیر الدفاع أن یكون ضابطًا في الجیش)

أولى  2014في تونس، نجد أن دستور عام  246یة بعد التشاور مع رئیس الوزراء.الجمهور 

ینات واإلعفاءات في الوظائف العسكریة العلیا إلى رئیس الجمهوریة بعد یصالحیة التع

كما  ستشارة.لكن یبدو أن رئیس الجمهوریة غیر ملزم بنتیجة اال 247،استشارة رئیس الحكومة

  كل مشترك بین الرئیس ورئیس الوزراء.أن تعیین وزیر الدفاع یكون بش

تتم في أغلبها  وخاصة العلیا منها ،نات في الوظائف العسكریةیالتعی بینما في فرنسا، تكون

نات. أكثر من یبقرار من مجلس الوزراء، والذي یعني مشاركة رئیس الجمهوریة في تلك التعی

                                                                 
 .  2005) لسنة 8من قانون الخدمة لقوى األمن رقم ( 16المادة   242
 .2005) لسنة 8رقم ( من قانون الخدمة لقوى األمن 8المادة  243
 .2005) لسنة 8من قانون الخدمة لقوى األمن رقم ( 11المادة  244
 .وزیر الدفاع ھو القائد العام للقوات المسلحة، ویعین من بین ضباطھا"من الدستور المصري: " 201المادة  245
یین، والممثلین السیاسیین، ویعفیھم یعین رئیس الجمھوریة الموظفین المدنیین، والعسكرمن الدستور المصري: " 153المادة  246

ً للقانون"  .من مناصبھم، ویعتمد الممثلین السیاسیین للدول والھیئات األجنبیة، وفقا
ور التونسي: "یتولى رئیس الجمھوریة بأوامر رئاسیة 78المادة  247 تعیین مفتي الجمھوریة التونسیة وإعفاءه،  :من الدست

 .لیا برئاسة الجمھوریة والمؤسسات التابعة لھا، وتضبط ھذه الوظائف العلیا بقانونالتعیینات واإلعفاءات في الوظائف الع

التعیینات واإلعفاءات في الوظائف العلیا العسكریة والدبلوماسیة والمتعلقة باألمن القومي بعد استشارة رئیس الحكومة، وتضبط 

ن رئیس الحكومة، وبعد مصادقة األغلبیة المطلقة ألعضاء تعیین محافظ البنك المركزي باقتراح م .ھذه الوظائف العلیا بقانون

مجلس نواب الشعب. ویتمّ إعفاؤه بنفس الطریقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة األغلبیة المطلقة من 

 .األعضاء"
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الوظائف طة الرئیس بتعیین في التعینات التي تعتبر من صالحیات الرئیس وحده كسلذلك، 

للجنة الدائمة المختصة في ابداء إبعد العسكریة األدنى في الدولة ال یمكن أن تسري إال 

خماس اللجنة التعیین، فإن قرار الرئیس ال أ ةأغلبیة ثالث عارض فإذا رأیها، الجمعیة الوطنیة

  248.لغىیسري وبالتالي یُ 

في فلسطین، أن المسیطر على  القائمة یة والقانونیةحظ بناء على الترتیبات الدستور یُل ،بدایة

رئیس السلطة. مثل هكذا  هو التعیینات في الوظائف العسكریة واألمنیة، خاصة المهمة منها،

وهذا یقلل التوازن بین مؤسسة الرئاسة والحكومة، مرجحًا كفة الرئیس.  خلًال في ثحدیُ واقع، 

لحساب التفرد باتخاذ القرارات، وبالتالي، ات، التعاون والتشارك في اتخاذ القرار  من فرص

 في الوظائف العسكریة واألمنیة التعیین سلطة أكثر من ذلك، حصر خطوة تجاه االستبداد.

 هة معینة، یجعل والء الموظفین للجهة التي عینتهم.جب

ضمن الترتیبات آلیة التوقیع المشترك (القرار المشترك)  تضمینبناء على ذلك، فإنه یجب 

وعلى ضوء التجربة . فیما یتعلق بسلطة التعیین لدستوریة في النظام السیاسي الفلسطینيا

ألمنیة في وا ةالعسكری تعیین الوظائفبفیما یتعلق  فضلفمن األالفرنسیة في هذا المجال، 

تعیین كبار ، أما للحكومة فیها التعیینأن تترك صالحیة المراتب المتوسطة والدنیا، 

بین الرئیس  ، أن تكون بقرار مشتركمن المناسب والعسكریین، یینالمسؤولیین األمن

                                                                 
 .129، م شبھ الرئاسي""النظامن الدستور الفرنسي سبق اإلشارة إلیھما. وأنظر: سوجیت شودري،  21و 13أنظر المادة  248
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 أن تكون الصیغ أعاله، ینبغي 249هذا القرار. البرلمان على على أن یصادقوالحكومة، 

 ضمن نصوص دستوریة، ولیس ضمن التشریع العادي.و  فیها، َس بْ واضحة وصریحة ال لَ 

 السیطرة على قوات الدفاع واألمنثانیًا: 

ووفقًا للقانون األساسي، یعتبر رئیس السلطة الوطنیة القائد األعلى للقوات  في فلسطین

كما في الوقت نفسه أولى القانون األساسي مسؤولیة حفظ النظام العام واألمن  250الفلسطینیة،

  251الداخلي لمجلس الوزراء.

لى ولكن ال یملك السیطرة ع 252،في فرنسا، یعتبر رئیس الجمهوریة قائد القوات المسلحة

القوات المسلحة، فمثال تقریر خوض القوات المسلحة حربًا في الخارج یقع على عاتق 

، ولكن یكون على الحكومة خالل ثالثة أیام من التدخل أن تبلغ البرلمان بقرارها الحكومة

تأخذ وفي حال استمرت الحرب أكثر من أربعة أشهر یجب على الحكومة أن  ،ومسبباته

 253د هذه المدة.موافقة البرلمان لتمدی

                                                                 
249 Stacey and Choudhry, Sem-presidential Government, 14.  

 من القانون األساسي: "رئیس السلطة الوطنیة ھو القائد األعلى للقوات الفلسطینیة". 39تنص المادة  250
لنظام العام واألمن مسؤولیة حفظ ا -7من القانون األساسي: "یختص مجلس الوزراء بما یلي: "... 69تنص المادة  251

 الداخلي".
ور الفرنسي: "رئیس الجمھوریة ھو قائد القوات المسلحة ورئیس المجالس واللجان العلیا للدفاع 15تنص المادة ( 252 ) من الدست

 الوطني".
ي یسمح من الدستور الفرنسي: "یكون إعالن الحرب بإذن من البرلمان. تبلغ الحكومة البرلمان بقرارھا الذ 35تنص المادة  253

للقوات المسلحة بالتدخل في الخارج في ظرف ثالثة أیام من بدایة التدخل على األكثر، وتحدد األھداف المسطرة لذلك. ویجوز 

أن یرتب على ھذا اإلبالغ فتح مناقشة ال یتبعھا أي تصویت. وإذا تجاوزت مدة التدخل أربعة أشھر تأخذ الحكومة إذن البرلمان 

وز لھا أن تطلب من الجمعیة الوطنیة أخذ القرار النھائي في ھذا الشأن. وإذا كان البرلمان غیر منعقد عند لتمدید ھذه المدة. ویج

 انقضاء أجل األربعة أشھر فإنھ یفصل في ھذا الطلب عند افتتاح دورتھ التالیة".
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، صحیح أن رئیس الجمهوریة هو المسؤول عن السیاسات العامة الخاصة بالدفاع في تونس

هدیدات الداخلیة والخارجیة، إال تالخاص بحمایة الدولة والتراب الوطني من الواألمن القومي 

أن ذلك ال یكون إال بعد استشارة رئیس الحكومة. لیس ذلك فحسب، فمثًال مسألة إعالن 

، فإلى جانب قرار رئیس الجمهوریة، تحتاج إلى لحرب أو إرسال قوات عسكریة إلى الخارجا

موافقة ثالثة أخماس أعضاء مجلس النواب في مسألة إعالن الحرب، وتحتاج إلى موافقة 

 254.والحكومة في مسألة إرسال القوات المسلحة للخارج ،مجلس النوابرئیسي 

یس الجمهوریة هو القائد األعلى للقوات المسلحة، إال نجد أنه وبالرغم من كون رئفي مصر، 

فهو مقید  ،قدرته في إعالن الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج الدولة محدودة جداً أن 

 256وموافقة مجلس النواب بأغلبیة ثلثي األعضاء. 255الوطني بموافقة مجلس الدفاع

                                                                 
یاسات العامة في مجاالت من الدستور التونسي: "یتولّى رئیس الجمھوریة تمثیل الدولة، ویختص بضبط الس 77المادة  254

الدفاع والعالقات الخارجیة واألمن القومي المتعلق بحمایة الدولة والتراب الوطني من التھدیدات الداخلیة والخارجیة وذلك بعد 

إعالن الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبیة ثالثة أخماس : ...كما یتولّى .استشارة رئیس الحكومة

، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئیسْي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ینعقد المجلس للبت في األمر خالل أعضائھ

 أجل ال یتجاوز ستین یوما من تاریخ قرار إرسال القوات..".
ظر:  255 س الدفاع ینشأ مجلمن الدستور المصري: " 203المادة وفیما یتعلق بماھیة ھذا المجلس وصالحیاتھ وتشكیلھ، أن

الوطنى، برئاسة رئیس الجمھوریة، وعضویة رئیس مجلس الوزراء، ورئیس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجیة، 

والمالیة، والداخلیة، ورئیس المخابرات العامة، ورئیس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحریة، والجویة، والدفاع 

إدارة المخابرات الحربیة واالستطالعالجوى، ورئیس ھیئة عملیات القو ویختص بالنظر فى الشئون  .ات المسلحة، ومدیر 

الخاصة بوسائل تأمین البالد، وسالمتھا، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ویؤخذ 

لقة بالقوات المسلحة وعند مناقشة الموازنة، یُضم رئیس  .لقانون إختصاصاتھ األخرىویحدد ا .رأیھ فى مشروعات القوانین المتع

ولرئیس  .ھیئة الشئون المالیة للقوات المسلحة، ورئیسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع واألمن القومى بمجلس النواب

"الجمھوریة أن یدعو من یرى من المختصین، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن یكون لھ صوت معدو  205المادة و .د

ینشأ مجلس لألمن القومى برئاسة رئیس الجمھوریة، وعضویة رئیس مجلس الوزراء، ورئیس مجلس من الدستور المصري: "

النواب، ووزراء الدفاع، والداخلیة، والخارجیة، والمالیة، والعدل، والصحة، واالتصاالت، والتعلیم، ورئیس المخابرات العامة، 

ویختص بإقرار إستراتیجیات تحقیق أمن البالد، ومواجھة حاالت الكوارث،  .ألمن القومى بمجلس النوابورئیس لجنة الدفاع وا

لزم إلحتوائھا، وتحدید مصادر األخطار على األمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج،  واألزمات بشتى أنواعھا، وإتخاذ ما ی
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واضحة في  –ات الدفاع واألمن المتعلقة بالسیطرة على قو  -لم تكن الترتیبات الدستوریة 

القانون األساسي على أن رئیس السلطة هو  هففي الوقت الذي نص فی 257،القانون األساسي

 القائد األعلى للقوات الفلسطینیة، نص على أن الحكومة مسؤولة عن حفظ األمن والنظام

لتنازع بین العام. مثل هكذا غموض، وعدم وجود تفاصیل أخرى، یفتح المجال أمام الصراع وا

فإنه یجب أن تكون الترتیبات الدستوریة في هذا بناء على ذلك،  258الرئیس والحكومة.

، وبالتالي، الخالف للتأویل (بحیث ال تترك مجاالً  المجال، واضحة وبشكل تفصیلي

 ، وضمن نصوص دستوریة.والصراع)

  ،ةواحد ن لجهةترك مسألة السیطرة على قوات الدفاع واألمأن ال تُ  یجب عدا عن الوضوح،

نماذج كل من وعلى ضوء  لیة التوقیع المشترك (القرار المشترك).آل أن تخضعبل یجب 

أن تكون السیطرة على قوات الدفاع ه یجب، فإن .في هذا المجال فرنسا، تونس، ومصر

عدم وجود حالة تجاوز، ل ؛مدنیة هذ الجهات أن تكون على ،مشتركة بین عدة جهاتواألمن 

فعلیة وواضحة على القطاع األمني في فلسطین، وخاصة على جهازي األمن  سیطرة مدنیة

الوقائي والمخابرات العامة في الضفة الغربیة، في ظل خلو القانون األساسي من ترتیبات 

                                                                                                                                                                                  
وللمجلس أن یدعو من یرى من ذوى الخبرة واإلختصاص  .والشعبى واإلجراءات الالزمة للتصدى لھا على المستویین الرسمى

 "ویحدد القانون اختصاصاتھ األخرى، ونظام عملھ .لحضور اجتماعھ، دون ان یكون لھم صوت معدود
رئیس الجمھوریة ھو القائد األعلى للقوات المسلحة، وال یعلن الحرب، وال یرسل من الدستور المصري: " 152المادة  256

ة القوات  المسلحة فى مھمھ قتالیة إلى خارج حدود الدولة، إال بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبی

 ".ثلثي األعضاء
ھناك بالفعل إشكالیات قانونیة حقیقیة فیما یتعلق باإلطار القانوني لقطاع األمن، أنظر: عمار دویك، وآیة عمران، "السلطة  257

(رام هللا: مواطن، المؤسسة  أوراق في النظام السیاسي الفلسطیني وانتقال السلطةقال السلمي للسلطة،" في التنفیذیة واالنت

 .261-254)، 2013الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة، 
فعلیاً، حدث صراع وتنازع  بین رئیس السلطة ورئیس الحكومة حول السیطرة على األجھزة األمنیة في أعقاب انتخابات  258

 .180، كما أسلفت سابقاً، أنظر الحاشیة رقم 2006عام 
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لیس من الضروري، أن وتجدر اإلشارة هنا إلى أن  259.في هذا الخصوص واضحة دستوریة

ة على القوى األمنیة والعسكریة، فالسیطرة یكون هناك نص صریح یخول جهة ما السیطر 

تكون أحیانًا ضمنیة لجهة معینة غیر تلك الجهة المخولة دستوریًا بالسیطرة؛ فمثًال، عندما 

یكون التعیین في الوظائف العسكریة واألمنیة صالحیة حصریة للرئیس، فإنه سیكون 

قوات  -نشر وتوجیه   - المسیطر الفعلي، حتى لو تم النص في الدستور، بأن المسؤول عن

الصیغة التالیة تعتبر مناسبة ربما  بناء على ما سبق، .الدفاع واألمن، هو، رئیس الحكومة

بین  اً قوات األمن داخل حدود البالد، یجب أن یكون مشترك وتوجیه قرار نشر: في فلسطین

یجب أن  داخل حدود البالد، (الجیش) نشر القوات المسلحة كذلك قرارالرئیس والحكومة، 

اتباع  (أؤید بین الرئیس والحكومة، وموافقة أغلبیة أعضاء البرلمان اً مشترك قراراً  یكون

أو ارسال القوات المسلحة إلى خارج حدود  ،في مسألة إعالن الحربنفسها اإلجراءات 

  260.البالد)

على غرار الوضع في  تشكیل مجلس دفاع وطني في فلسطین أنه من المناسب، تقدأعكما 

(مجلس الدفاع   مدنیین وعسكریین)، یجب أخذ موافقتهیضم في عضویته أن  شریطة( مصر

في ما یخص نشر القوات المسلحة في الداخل، أو إرسالها للخارج، أو إعالن  الوطني)

 الحرب.

 

                                                                 
بناء الدولة أم ضبط المجتمع؟ القطاع األمني الفلسطیني والتحول السلطوي في الضفة الغربیة وقطاع غزة، یزید صایغ،  259

 .15)، 2011(بیروت: مركز كارنیغي للشرق األوسط، 
 .158، 135-130، "النظام شبھ الرئاسي"أنظر: سوجیت شودري،  260
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 في الجهاز الحكومي  والوظائف العلیا المسؤولین كبار عیینصالحیة ت: لثاً ثا

التعیینات المنوطة نص على  هأن تبینیالقانون األساسي ظر إلى في فلسطین، فإنه وبالن

وتعیین محافظ ، رئیس دیوان الرقابة المالیة واإلداریة برئیس السلطة حصرًا، وهي: تعیین

 261)مصادقة المجلس التشریعي على التعیینبقرار من رئیس السلطة و  سلطة النقد (وكالهما

تاركًا  حیالها، اً ، كان القانون األساسي صامتبالنسبة لباقي كبار المسؤولین والمناصب العلیا

دة االم كل من في وضع توجهات عامة في هذا الخصوص لكنه، نین العادیة،التفاصیل للقوا

نص على أن: "مجلس الوزراء (الحكومة) هو األداة التنفیذیة واإلداریة العلیا ت التي ،)63(

التشریعیة موضع التنفیذ، وفیما عدا  الذي تقره السلطة التي تضطلع بمسؤولیة وضع البرنامج

ما لرئیس السلطة الوطنیة من اختصاصات تنفیذیة یحددها القانون األساسي، تكون 

الفقرة  إضافة لما نصت علیه لس الوزراء".جالتنفیذیة واإلداریة من اختصاص م الصالحیات

ما هو ستثناء اتلك المواد بأن صالحیات التعیین بیفهم من  262.)69المادة ( من 9

  263منصوص علیه حصرًا لرئیس السلطة هو من صالحیات مجلس الوزراء.

                                                                 
) لسنة 15) من قانون دیوان الرقابة اإلداریة والمالیة رقم (4) من القانون األساسي الفلسطیني. وأوجبت المادة (96المادة ( 261

ً أوجبت المادة 93أن یكون ھناك تنسیب من مجلس الوزراء. وأنظر: المادة ( 2005 ) من القانون األساسي الفلسطیني. وأیضا

 ، أن یكون ھناك تنسیب من مجلس الوزراء.2004وتعدیالتھ في العام  1997) لسنة 2م () من قانون سلطة النقد رق15(
إنشاء أو إلغاء الھیئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمھا  -أ -9)، والتي تنص على ما یلي: "69من المادة ( 9الفقرة  262

تعیین رؤساء  -، على ان ینظم كل منھا بقانون. بمن وحدات الجھاز اإلداري التي یشملھا الجھاز التنفیذي التابع للحكومة

تحدید اختصاصات الوزارات  -10الھیئات والمؤسسات المشار إلیھا في البند (أ) أعاله واإلشراف علیھا وفقا ألحكام القانون. 

 والھیئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجھاز التنفیذي كافة، وما في حكمھا".
افیة في إجراءات تعیین المناصب العلیا في السلطة الوطنیة ع، أنظر: رائدة قندیل، التفاصیل أوفى عن الموضو 263 لنزاھة والشف

(رام هللا: االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة  الفلسطینیة: الجزء الثاني تعیین رؤساء المؤسسات العامة غیر الوزاریة التنفیذیة

(رام هللا: االئتالف من أجل  ترقیة ومساءلة كبار الموظفین العمومیینتعیین و. وأنظر: فراس الطویل، 3)، 2012"أمان"، 

 .4)، 2014النزاھة والمساءلة "أمان"، 
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رئیس ل كانالمناصب العلیا  نات فيیالتعی أن أغلب یظهروبالرجوع للقوانین العادیة لكن، 

تناغم مع نصوص القانون األساسي ال (وفي هذا عدم انسجام و  فیها جوهريٌ  دورٌ  السلطة

، وهیئة التأمین هیئة الكسب غیر المشروع كل من ئیس، تعیین ر مثالً ف 264:سالفة الذكر)

وحتى یتم تفعیل  ،مجلس الوزراءقبل تنسیب من ال بعدوالمعاشات (بقرار من رئیس السلطة 

الوكالء " من كالً  وأیضًا یتم تعیین 265،مصادقة المجلس التشریعي)هذا القرار یحتاج إلى 

أعضاء و  "،عادلهـا من خارج الدائرة الحكومیةأو ما ی العلیان من موظفي الفئة ین العامیوالمدیر 

مدیر عام مدیریة و مجلس إدارة هیئة التأمین والمعاشات، ورئیس الجهاز المركزي لإلحصاء، 

، بقرار من رئیس السلطة بعد التنسیب من قبل رؤساء الدوائر المستقلةو ، األحوال المدنیة

 لجنة االنتخابات المركزیةو  267قة،رئیس سلطة الطا من كالً  تعیینأیضًا،  266مجلس الوزراء.

األخیرة  الوظیفة ورئیس سلطة المیاه ونائبه، یتم بقرار من رئیس السلطة ( في 268،ورئیسها

 269.مجلس المیاه الوطني)قبل تنسیب من  یحتاج إلى

نات في الوظائف المدنیة وخاصة العلیا منها تتم في أغلبها بقرار من یفي فرنسا، فإن التعی

ینات. أكثر من ذلك، في یوالذي یعني مشاركة رئیس الجمهوریة في تلك التعمجلس الوزراء، 

للجنة ابعد ابداء نات التي تعتبر من صالحیات الرئیس وحده، ال یمكن أن تسري إال یالتعی
                                                                 

. والذي بناء علیھ تم أخذ المعلومات المتعلقة بدور رئیس 7-6، الفصل المتوازن"أنظر: احمد أبو دیة، وجھاد حرب."  264

 كد من المعلومات، بالرجوع للنصوص القانونیة المتعلقة بھذا الخصوص.السلطة في التعیینات في الجھاز الحكومي، وتم التأ
 .2005) لسنة 7قانون التقاعد العام رقم ( 56. وأنظر: المادة 2005) لسنة 1قانون الكسب غیر المشروع رقم ( 3المادة  265
وتعدیالتھ.  1998المدنیة لسنة  من قانون الخدمة 16. وأنظر: المادة 1999لسنة  2قانون األحوال المدنیة رقم  3المادة  266

لسنة  5من قانون اإلحصاءات العامة رقم  5. وأنظر: المادة 2005) لسنة 7قانون التقاعد العام رقم ( 43وأنظر: المادة 

 .2004وتعدیالتھ لعام  1998) لسنة 4من قانون الخدمة المدنیة رقم ( 17. وأنظر: المادة 2000
 .1995) لسنة 12رقم ( قانون سلطة الطاقة من 2المادة  267
 .2005) لسنة 9قانون االنتخابات رقم ( 19المادة  268
 2002) لسنة 3قانون المیاه رقم ( 14المادة  269
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أغلبیة ثالثة أخماس اللجنة عارضت الجمعیة الوطنیة رأیها، فإذا الدائمة المختصة في 

 270لغى.التعیین، فإن قرار الرئیس ال یسري وبالتالي یُ 

یق بین الوظائف المدنیة العلیا یجب التفر  ینات في الوظائف المدنیةیبالنسبة للتع في تونس 

، وتعیین مفتي ، التي تحدد بقانون عاديالمتعلقة برئاسة الجمهورریة والمؤسسات التابعة لها

جمهوریة بعد استشارة رئیس الحكومة)، والوظائف (التي تتم بقرار من رئیس ال الجمهوریة

 271التي تعتبر من اختصاص رئیس الحكومة).( ، تحدد بقانون عاديالمدنیة العلیا األخرى

وموافقة مجلس  ،أما تعیین محافظ البنك المركزي فیتم بناء على اقتراح من رئیس الحكومة

ف المدنیة كما العسكریة من مرة أخرى جعل الوظائفي مصر، . النواب باألغلبیة المطلقة

 272آلیة التعیین.صالحیة رئیس الدولة دون توضیح حول ماهیة هذه الوظائف أو 

المنصوص علیها في القانون األساسي، بجعل  األساسیة التوجهات على ، باإلبقاءرىأ

صالحیات الرئیس في تعیین المسؤولیین الحكومیین محصورة بعدد محدود من الوظائف، 

(الحكومة أو البرلمان)،  ى اشتراط تأمیین موافقة جهة أخرى على هذه التعییناتباإلضافة إل

                                                                 
 ) من الدستور الفرنسي.21) و(13المواد ( 270
إحداث وتعدیل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط  :) من الدستور التونسي: "یختص رئیس الحكومة ب93المادة ( 271

وذلك ا ختصاصاتھا وصالحیاتھا بعد مداولة مجلس الوزراء، إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البّت في استقالتھ، 

بالتشاور مع رئیس الجمھوریة إذا تعلق األمر بوزیر الخارجیة أو وزیر الدفاع، إحداث أو تعدیل أو حذف  المؤسسات والمنشآت 

تصاصاتھا وصالحیاتھا بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة العمومیة والمصالح اإلداریة وضبط اخ

الجمھوریة فیكون إحداثھا أو تعدیلھا أو حذفھا باقتراح من رئیس الجمھوریة، إجراء التعیینات واإلعفاءات في الوظائف المدنیة 

َس الجمھوریة بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاتھ ویعلم رئیس الحكومة رئی .العلیا. وتضبط الوظائف المدنیة العلیا بقانون

وتسھر الحكومة على تنفیذ القوانین.  .یتصرف رئیس الحكومة في اإلدارة، ویبرم االتفاقیات الدولیة ذات الصبغة الفنیة .المذكورة

بصفة وقتیة، یفوض  ویمكن لرئیس الحكومة أن یفوض بعض صالحیاتھ للوزراء. إذا تعذر على رئیس الحكومة ممارسة مھامھ

 .سلطاتھ إلى أحد الوزراء"
 .2014) من الدستور المصري لعام 153المادة ( 272
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كما في الوقت نفسه،  273والنص على أن باقي التعیینات هي من صالحیة مجلس الوزراء.

 العمل على جعل القوانین العادیة متوافقة ومتناغمة مع توجهات القانون األساسي.

 سلطة اصدار المراسیمرابعًا: 

سطین، لم یمنح القانون األساسي رئیس السلطة أو رئیس الحكومة سلطة إصدار في فل

المراسیم، فقد اكتفى القانون األساسي بمنح رئیس السلطة صالحیة إصدار قرارات لها قوة 

ون المجلس یك ال القانون في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأخیر في الفترات التي

س الحكومة صالحیة إصدار اللوائح واألنظمة التي تتطلب رئی وبمنح 274،اً التشریعي منعقد

، الوضع في جزء منه مشابه للوضع في في تونس 275مصادقة مجلس الوزراء علیها.

في الجزء المشابه، یجوز لرئیس الجمهوریة في حالة حل ف؛ عنه فلسطین، واآلخر مختلف

عرض على المجلس ، على أن تمجلس النواب إصدار مراسیم بالتوافق مع رئیس الحكومة

 فور عودته. أما في الجزء اآلخر المختلف، فإن الدستور التونسي، قد مكن مجلس النواب

إصدار مراسیم تشریعیة، برئیس الحكومة  أن یفوض األعضاء، بعد موافقة ثالثة أخماس

وهنا أیضا یجب أن  شهرین، من خالل قانون.الویكون هذا التفویض لمدة محددة ال تتجاوز 
                                                                 

273 Stacey and Choudhry, Sem-presidential Government, 11-12.  
ي ) من القانون األساسي الفلسطیني: "لرئیس السلطة الوطینة في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأخیر ف43تنص الماد ( 274

غیر أدوار انعقاد المجلس التشریعي، إصدار قرارات لھا قوة القانون، ویجب عرضھا على المجلس التشریعي في أول جلسة 

یعقدھا بعد صدور ھذه القرارات وإال زال ما كان لھا من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشریعي على النحو 

القانون". لتفاصیل أوفى حول سلطة رئیس السلطة في إصدار قرارات بقوانین،  السابق ولم یقرھا زال ما یكون لھا من قوة

بشأن تعدیل قانون الشركات الساري في الضفة  2008) لسنة 6قراءة قانونیة في القرار بقانون رقم (أنظر: آالء حماد، "

وق، جامعة بیرزیت، بیرزیت: معھد الحق( "اآللیات ، اآلثار، الحلول" 2012-2007الحالة التشریعیة في فلسطین الغربیة،" في 

 وما بعدھا. 256)، 2012
توقیع وإصدار اللوائح أو األنظمة التي  -7) من القانون األساسي: " یمارس رئیس الوزراء ما یلي: "...68وتنص المادة ( 275

 یصادق علیھا مجلس الوزراء...".
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في هذا ذه القوانین على مجلس النواب بعد انقضاء مدة التفویض. ویجدر بالذكر تعرض ه

كما منح الدستور رئیس 276نتخابي ال یدخل ضمن المراسیم التشریعیة.أن النظام اال السیاق،

الحكومة ما یسمى السلطة الترتیبیة العامة، وسلطة إصدار األوامر الفردیة التي تطلب موافقة 

 277مجلس الوزراء.

هو موجود في فلسطین فلم یمنح الدستور المصري لعام مصر، الوضع مشابه تمامًا لما  في

رئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة صالحیة إصدار المراسیم، فقط اكتفى بمنح  2014

رئیس الجمهوریة صالحیة إصدار قرارات بقوانین، في حاالت الضرورة التي ال تحتمل 

واكتفى بمنح رئیس  278فیه مجلس النواب غیر منعقد.الذي یكون  ،وفي الوقت ،التأخیر

(هنا یجب الحصول على  الحكومة صالحیة إصدار اللوائح، سواء لوائح الضبط اإلداري

 280أو اللوائح الخاصة بتنفیذ القوانین. 279موافقة مجلس الوزراء)

                                                                 
ور التونسي لعام 70تنص المادة ( 276 حل مجلس نواب الشعب، یمكن لرئیس الجمھوریة إصدار  : " في حالة2014) من الدست

یمكن لمجلس نواب الشعب بثالثة  .مراسیم بالتوافق مع رئیس الحكومة تُعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادیة التالیة

وز الشھرین ولغرض معین إلى رئیس الحكومة إصدار مراس یم تدخل في أخماس أعضائھ أن یفوض بقانون لمدة محدودة ال تتجا

 ".یستثنى النظام االنتخابي من مجال المراسیم .مجال القانون تُعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس
) من الدستور التونسي: "یمارس رئیس الحكومة السلطة الترتیبیة العامة، ویصدر األوامر الفردیة التي 94وتنص المادة ( 277

یتم اإلمضاء المجاور لألوامر  .وتسمى األوامر الصادرة عن رئیس الحكومة أوامر حكومیة .راءیمضیھا بعد مداولة مجلس الوز

 .یتولى رئیس الحكومة تأشیر القرارات الترتیبیة التي یتخذھا الوزراء" .ذات الصبغة الترتیبیة من قبل كل وزیر معني
دور انعقاد مجلس النواب ما یوجب اإلسراع فى  : "إذا حدث فى غیر2014) من الدستور المصري لعام 156تنص المادة ( 278

ابیر ال تحتمل التأخیر، یدعو رئیس الجمھوریة المجلس إلنعقاد طارئ لعرض األمر علیھ. وإذا كان مجلس النواب غیر  اتخاذ تد

ة عشر یوماً قائم، یجوز لرئیس الجمھوریة اصدار قرارات بقوانین، على أن یتم عرضھا ومناقشتھا والموافقة علیھا خالل خمس

من انعقاد المجلس الجدید، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم یقرھا المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لھا من قوة 

القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إال إذا رأى المجلس اعتماد نفاذھا فى الفترة السابقة، أو تسویة ما ترتب علیھا من 

 .آثار"
 ) من الدستور المصري: "یصدر رئیس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء".172(تنص المادة  279
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ورئیس الحكومة، صالحیة إصدار المراسیم، سبق رئیس الجمهوریة كل من في فرنسا، فإن ل

 .عن ذلك بشيء من التفصیل یثحدم الوأن ت

نهج القانون األساسي في عدم منح الرئیس ورئیس الحكومة  ، فإنالسیاقهنا وفي هذا 

صدار المراسیم، إهذا النهج. فسلطة االبقاء على  أدعم ،مناسب صالحیة إصدار المراسیم

 ،الحال في فلسطین وضع كما هو في ،، فإن سلبیاتها(السرعة والفعالیة) یجابیاتهاإورغم 

في  أكثر؛ ففي سلطة إصدار المراسیم تجاوز لسلطة البرلمان، وطریق سهل نحو االستبداد

 .ظل دیمقراطیة غیر راسخة

فإنه مراسیم، الصدار إترتیبات دستوریة تتیح سلطة  تمداعتُ  إذالكن، في جمیع األحوال، 

صدار إك، أي أن تكون سلطة یجب على هذه الترتیبات أن تحوي على تقنیة التوقیع المشتر 

المراسیم خاضعة للتوقیع المشترك من الرئیس ورئیس الوزراء. إضافة إلى ذلك، یجب أن 

، بشكل واضح وصریح ضمن نصوص إصدار مراسیم بها حصر الحاالت التي یجوزتُ 

جراء أي تعدیالت على القوانین االنتخابیة إ –بنص دستوري  -دستوریة. أیضًا، یجب حظر 

 281المراسیم. قعن طری

 

 

                                                                                                                                                                                  
) من الدستور المصري: " یصدر رئیس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفیذ القوانین بما لیس فیھ 170تنص المادة ( 280

ارھا، إال إذا حدد القانون من یصدر اللوائح الالزمة تعطیل، أو تعدیل، أو إعفاء من تنفیذھا، ولھ أن یفوض غیره في إصد

 لتنفیذه".
 .10، "2012"دستور عام سوجیت شودري وریتشارد ستایسي،  281
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  الطوارئأوقات ضرورة وجود آلیات فاعلة للتعامل  3.2.3

في الدولة صالحیات استثنائیة تحوي أغلب الدساتیر، على ترتیبات دستوریة تخول السلطات 

من أجل التعامل بفعالیة  282الطبیعیة.في أوقات األزمات والطوارئ، ال تملكها في الظروف 

 مع الوضع االستثنائي.

، تعتبر مسألة في غایة التعقید، لما مثل هكذا وضعیجاد آلیات فاعلة للتعامل مع إلكن، 

یعتریها من ضرورة الموازنة بین نقیضین، األول هو التعامل مع األزمة بسرعة وحزم دون 

اللجوء للطرق التقلیدیة المنصوص علیها في الدستور في األحوال العادیة. الثاني، أنه وفي 

ألزمة، یجب ضمان عدم العصف بالدیمقراطیة وأیضًا الحیلولة دون التعامل مع ا سیاق

 ستبداد.اال

واسعة في  رئیس الجمهوریة سلطاتٍ  منح الدستور الفرنسيبأن  ،یرفي فرنسا، سبق وأن أش

التي بعض القیود والمحددات عن  اً تفعیل هذه السلطات یتطلب تجاوز و ، ستثنائیةالظروف اال

ناك خطر جسیم وحال، یؤدي إلى شلل السلطات الدستوریة) تنقسم إلى قیود موضوعیة (ه

ستشارة الوزیر األول ورئیسي مجلسي البرلمان، قیام الرئیس باعالم الشعب اوقیود شكلیة (

ستثنائیة لرقابة المجلس الدستوري ستثنائیة). وتخضع هذه السلطات االبتفعیله السلطات اال

 .ومجلس الدولة

                                                                 
جامعة زیان  –مجلة الحقوق  تمكین الحقوق في إطار الحدود التي ترسمھا الدولة في الظروف اإلستثنائیة،"غربي نجاح، " 282

 .183): 2013( 13الجزائر، عدد  –عاشور بالجلفة 
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ساسي رئیس السلطة الفلسطینیة صالحیة فرض حالة في فلسطین، منح القانون األ

أو غزو أو عصیان مسلح أو  (بسب حرب عند وجود تهدید لألمن القومي 283الطوارئ،

. ال یجوز أن تتجاوز مدة لطة، ویكون ذلك من خالل مرسوم یصدره رئیس السكارثة طبیعیة)

جلس التشریعي. كما في ثالثین یومًا، یمكن أن تجدد لثالثین یومًا أخرى بشرط موافقة الم

الوقت نفسه، نص القانون األساسي إلى أن للمجلس التشریعي صالحیة مراجعة اإلجراءات 

عالن حالة إأثناء حالة الطوارئ في أول جلسة بعد  ُأعملتالتي  كافة والقرارات والتدابیر

خارج فهي  ،حالة الطوارئ نفسها محاكمةِ  (لكن، لیس للمجلس التشریعي صالحیةُ  الطوارئ

حل المجلس التشریعي أثناء حالة  یمنع كما أن القانون األساسي 284.نطاق صالحیاته)

  285الطوارئ.

 ،من سلطات رئیس الجمهوریة تعّد سلطة رئیسة حالة الطوارئ موضوع إعالن إن في مصر،

للرئیس. بعد مرور  اً الذي یتخذه بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، دون أن یكون هذا الرأي ملزم

أیام من إعالن حالة الطوارئ، یجب على رئیس الجمهوریة أن یطرح اإلعالن على سبعة 

مجلس النواب (الذي ال یمكن حله أثناء إعالن حالة الطوارئ)، الذي لدیه صالحیة تمدید 

                                                                 
"حالة الطوارئ في القانون األساسي لتفاصیل أوفى حول حالة الطوارئ في السیاق الفلسطیني، أنظر: عمار جاموس،  283

(بیرزیت: معھد الحقوق،  "اآللیات ، اآلثار، الحلول" 2012-2007الحالة التشریعیة في فلسطین في:  ،"2003المعدل لسنة 

 ).2012جامعة بیرزیت، 
عند وجود تھدید لألمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصیان مسلح أو حدوث  -1من القانون األساسي: " 110المادة  284

یجوز تمدید حالة  -2كارثة طبیعیة یجوز إعالن حالة الطوارئ بمرسوم من رئیس السلطة الوطنیة لمدة ال تزید عن ثالثین یوماً. 

ً أخرى بعد موافقة المجل یجب أن ینص مرسوم  -3س التشریعي الفلسطیني بأغلبیة ثلثي أعضائھ. الطوارئ لمدة ثالثین یوما

یحق للمجلس التشریعي أن یراجع  -4إعالن حالة الطوارئ بوضوح على الھدف والمنطقة التي یشمھلھا والفتربة الزمنیة. 

المجلس عقب إعالن حالة  اإلجراءات والتدابیر كلھا أو بعضھا التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند

 الطوارئ أو في جلسة التمدید أیھما أسبق وإجراء االستجواب الالزم بھذا الشأن".
 من القانون األساسي الفلسطیني. 113المادة  285
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صالحیة التمدید الممنوحة لمجلس النواب مقیدة بأن ال فإّن مع ذلك،  .اإلعالن من عدمه

ر، وبعد موافقة أغلبیة عدد أعضاء المجلس. كما یمكن للمجلس ثالثة أشه المدة عن تتجاوز

ثالثة أشهر أخرى، لكن هذه المرة بعد موافقة أغلبیة ثلثي عدد  إلىأن یمدد حالة الطوارئ 

لس یجب نعقاد المجاأعضاء المجلس. وتماشیًا مع ذلك، قد نص الدستور بأنه في حال عدم 

، فإنه وهذه الحالة یجب اً حال لم یكن المجلس موجودنعقاد فورًا، وفي توجیه دعوة للمجلس لال

الحقًا على المجلس الجدید في أول  لُیعرضعرضه على مجلس الوزراء ألخذ موافقته، 

  286جلسة.

ة الحالة االستثنائیة التي هلرئیس الجمهوریة صالحیة اتخاذ تدابیر خاصة لمواج في تونس،

اره حالة استثنائیة تستدعي قیام رئیس تعیشها البالد، وقد وضح الدستور ما یمكن اعتب

الجمهوریة باتخاذ تدابیر خاصة؛ هي وجود خطر محدق یهدد كیان الوطن واستقالله واألمن 

فیه، یؤدي إلى إحداث شلل في الحیاة السیاسیة في الدولة. فإذا رأى رئیس الجمهوریة تحقق 

شارة رئیسي الحكومة ومجلس شروط هذه الحالة، فإنه وقبل اتخاذ التدابیر الالزمة یجب است

علمه بالتدابیر النواب، وٕاعالم رئیس المحكمة الدستوریة، ویجب أن یصدر لألمة بیان یُ 

ولم یحدد الدستور التونسي الحد األقصى لمدة سریان التدابیر، إنما فقط أشار إلى  الالزمة.

ة صالحیة النظر فیما أنه بعد مرور ثالثین یومًا من اتخاذ التدابیر، یكون للمحكمة الدستوری
                                                                 

ور المصري لعام  154تنص المادة  286 : "یعلن رئیس الجمھوریة، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة 2014من الدست

و الذي ینظمھ القانون، ویجب عرض ھذا اإلعالن على مجلس النواب خالل األیام السبعة التالیة لیقرر ما الطوارئ، على النح

وفى جمیع  .وإذا حدث اإلعالن في غیر دور االنعقاد العادي، وجب دعوة المجلس لالنعقاد فوًرا للعرض علیھ .یراه بشأنھ

حالة الطوارئ، ویكون إعالنھا لمدة محددة ال تجاوز ثالثة أشھر،  األحوال تجب موافقة أغلبیة عدد أعضاء المجلس على إعالن

وال تمد إال لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غیر قائم، یعرض األمر على مجلس 

لس النواب أثناء سریان حالة وال یجوز حل مج .الوزراء للموافقة، على أن یعرض على مجلس النواب الجدید في أول اجتماع لھ

 .الطوارئ"
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جلها اتخذت التدابیر مستمرة من عدمها (وتنعقد أستثنائیة التي من إذا كانت الحالة اال

صدر صالحیة المحكمة بطلب من رئیس مجلس النواب أو ثالثین من أعضائه)، ویجب أن تُ 

 287ذة.نهى العمل في التدابیر المتخالمحكمة قرارها خالل خمسة عشر یوما. فبزوال أسبابها یُ 

ساسي، بخصوص حالة بالنظر إلى الترتیبات الدستوریة المنصوص علیها في القانون األ

لكنه  واضح.بشكل  إلعالن حالة الطوارئ، صر الدوافع الموضوعیةحَ  ، نجد أنهالطوارئ

 فمن األفضلوهذا لیس صائبًا، حصر قرار اعالن حالة الطوارئ بید رئیس السلطة وحده، 

منطقیًا،  - حالة الطوارئ بشكل مشترك بین الرئیس ورئیس الوزراءعالن اتخذ قرار یُ أن 

یجب أن تتم ادارة البالد أثناء حالة الطوارئ بشكل مشترك بین  ،وتناغمًا مع هذه الصیغة

منعًا  - یهماكل موقعة منأي قرارات تصدر یجب أن تكون  ،الرئیس ورئیس الوزراء، وكذلك

هذه الترتیبات أیضًا، قیدت مدة حالة استثنائي.  ظرفذا للتفرد في اتخاذ القرارات في مثل هك

صالحیة على كما نصت الترتیبات الدستوریة . مدة طویلةیومًا، وهذه  الطوارئ بثالثین

المجلس التشریعي بمراجعة كافة اإلجراءات والقرارات والتدابیر التي تم اعمالها أثناء حالة 

وهذه الترتیبات أرى أنه من الجید اإلبقاء  ،رئالطوارئ في أول جلسة بعد اعالن حالة الطوا

                                                                 
لدستور التونسي لعام  80تنص المادة  287 : "لرئیس الجمھوریة في حالة خطر داھم مھدد لكیان الوطن وأمن البالد 2014من ا

لدوالیب الدولة، أن یتخذ التدابیر التي تحتمھا تلك الحالة االستثنائیة، وذلك ب عد استشارة واستقاللھا، یتعذر معھ السیر العادي 

ورئیس مجلس نواب الشعب وإعالم رئیس المحكمة الدستوریة، ویعلن عن التدابیر في بیان إلى الشعب ویجب  .رئیس الحكومة 

أن تھدف ھذه التدابیر إلى تأمین عودة السیر العادي لدوالیب الدولة في أقرب اآلجال، ویُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة 

رة. وفي ھذه الحالة ال یجوز لرئیس الجمھوریة حل مجلس نواب الشعب كما ال یجوز تقدیم الئحة لوم انعقاد دائم طیلة ھذه الفت

وبعد مضّي ثالثین یوما على سریان ھذه التدابیر، وفي كل وقت بعد ذلك، یعھد إلى المحكمة الدستوریة بطلب من  .ضد الحكومة

ھ البتُّ في اس تمرار الحالة االستثنائیة من عدمھ. وتصرح المحكمة بقرارھا رئیس مجلس نواب الشعب أو ثالثین من أعضائ

ویُنھى العمل بتلك التدابیر بزوال أسبابھا. ویوجھ رئیس الجمھوریة بیانا في ذلك إلى  .عالنیة في أجل أقصاه خمسة عشر یوما

 ".الشعب
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كما أن اشتراط موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشریعي من أجل تمدید حالة الطوارئ  .علیها

. أیضًا، نصت الترتیبات الدستوریة على االحتفاظ بها مناسبة یجدرصیغة  ،لمدة ثالثین یوماً 

أیضًا من الجید االحتفاظ الصیغة  هذه ،حظر حل المجلس التشریعي أثناء حالة الطوارئ

مكانیة المجلس إ، یجب أن یتم النص صراحة في الدستور على وتناغمًا مع ذلك 288بها.

تلك المتعلقة  (باستثناءكما في الظروف العادیة  التشریعي أن یمارس اختصاصاته التشریعیة

قانون یعاب على الو 289.المعلنة)مع أهداف حالة الطوارئ المجاالت التي تتعارض ب

 ن المحكمة الدستوریةمكِّ على ترتیبات دستوریة واضحة وصریحة، تُ احتوائه األساسي، عدم 

عطاء المحكمة إ نقترحهنا، ومن من الرقابة على حالة الطوارئ، كما في فرنسا  العلیا

في الرقابة على دستوریة حالة الطوارئ، یكون من صالحیات واضحة العلیا الدستوریة 

 اتباع النموذج الفرنسي في هذا المجال. أؤیدلذلك،  ؛لغاء حالة الطوارئإمكانیة إضمنها 

عاب على القانون األساسي، عدم احتوائه على ترتیبات دستوریة توضح ما العمل أیضًا، یُ 

حالة الطوارئ في ظل غیاب  ستُمددح، كیف عند غیاب المجلس التشریعي، بكلمات أوض

دور المجلس  العلیا اعطاء المحكمة الدستوریة جیدمن ال ، أرى أنههنا .المجلس التشریعي

 التشریعي في حال غیابه.

                                                                 
لیھا في الدستور ضمن الجزء وفي ھذا تعزیز لفاعلیة البرلمان، لیست ثمة ھناك نصوص دستوریة خاصة یجب النص ع 288

الخاص في السلطة التشریعیة، بوضعھا سنصل إلى برلمان فاعل. لكن عملیاً، عندما یكون للبرلمان دور جوھري في تعیین 

الموظفین (المدنیین والعسكریین) وخاصة أصحاب المناصب العلیا، ودور في التصدیق على االتفاقیات الدولیة، ودور في اعالن 

دما یكون ھناك قیود حقیقیة على رئیس الدولة في حل البرلمان. وعندما یمنع حل البرلمان في أوقات الطوارئ، الحرب. وعن

ویتم النص في الوقت نفسھ على امكانیة التشریع وسحب الثقة من الحكومة اوقات الطوارئ. وعندما یكون للبرلمان القدرة على 

 خابي یكفل ایجاد أغلبیة مستقرة. نحن في الواقع، نكون أمام برلمان فاعل. عزل رئیس الدولة. وعندما یتم اعتماد نظام انت
ظر: المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة  289 لتفاصیل أوفى حول الصیغ األمثل لتنظیم حالة الطوارئ في السیاقات شبھ الرئاسیة، أن

. وأنظر: 20-19، "2012تور عام "دسوأنظر: سوجیت شودري وریتشارد ستایسي،  .43المحاور الرئیسیة، واالنتخابات، 

 .159 "النظام شبھ الرئاسي"،سوجیت شودري، 
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تم ، كلما حولهاجدل ونقاش ما زال یثار  مهمة في النهایة، ال بد من اإلشارة إلى مسألة

 دائماً  تكانوالتي  ،"حكومة الطوارئ"ما یسمى الحدیث عن حالة الطوارئ في فلسطین، وهي 

المرة  في فلسطین؛ مرتین عالن حالة الطوارئ التي حدثتإ یتم النص على تشكیلها عند

بشأن  2003لسنة  18المرسوم الرئاسي رقم من خالل  عهد الرئیس عرفات في ى،ولاأل

في  الثانیة، مرةال .على تشكیل حكومة طوارئ فیه والذي تم النص إعالن حالة الطوارئ،

بشأن إعالن حالة  2007لسنة  9المرسوم الرئاسي رقم عهد الرئیس عباس من خالل 

  290، والذي تم النص فیه أیضاً على تشكیل حكومة طوارئ.الطوارئ

تشكیل الحكومة یتم أن  یظهرنظر إلى تطبیقات تشكیل حكومة الطوارئ في فلسطین، بالو 

بمرسوم من الرئیس، وتباشر الحكومة عملها بعد أداء الیمین القانونیة أمام الرئیس، دون 

بعیدًا عن الجدال والنقاش حول مدى  .قة من المجلس التشریعيثالالحاجة للحصول على 

دستوریة تشكیل حكومة الطوارئ، في ظل عدم اتباع الطرق الدستوریة المنصوص علیها في 

القانون األساسي لتشكیل الحكومة، والتي یبدو أن هناك امكانیة دستوریة لذلك، في حال تم 

ثمة مفارقة هنا، بأن  291.بتشكیل الحكومة لمتعلقةتعلیق العمل بأحكام القانون األساسي ا

شبیهة  وما تبعها من ظروف استثنائیةتشكیل الحكومة في فلسطین أثناء حالة الطوارئ 

  .في فرنسا في الوضع الطبیعي بترتیبات تشكیل الحكومة

 

                                                                 
 .110 "حالة الطوارئ في القانون"،عمار جاموس،  290
 .115-114 ،المرجع السابق 291
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 حل الخالفاتمواجهة األزمات و ضرورة وجود آلیات دستوریة فاعلة ل 4.2.3

 حدوث ، تخلو مناً ا كان متقنمومه ،ة في العالم مهما كان نظامها المتبعوجد دولتال یكاد 

من حین إلى  نزاعات وخالفات بین مؤسساتها الدستوریة المختلفةأو حدوث  ،أزمات فیها

والتي  ،والخالفات وحلهالمواجهة هذه األزمات الذي یستدعي وجود آلیات دستوریة  آخر.

رأسین  وجود الما قد ینتج عنه، نظرًا رتیبات شبه رئاسیةتفي ظل تصبح أكثر الحاحًا وأهمیة 

ن ألغلبیات مختلفة. وبالتالي، رهانات یمنتمی(الرئیس ورئیس الوزراء)  للسلطة التنفیذیة

 الصراع والخالف ترتفع.

تفعیل دور المحاكم والمجالس  ، وهما:آلیتین مهمتین في هذا السیاق بینأسوفي ما یلي 

 على النحو اآلتي:وذلك ستفتاء الشعبي، الدستوریة، وتفعیل اإل

 تفعیل دور المحاكم والمجالس الدستوریة 1.4.2.3

لعل تفعیل دور المحاكم والمجالس الدستوریة، وتمكینها من ممارسة أعمالها، یعتبر من 

المعاییر المهمة التي تكفل تحقیق مبدأ السلطة المقیدة، لما للمحاكم الدستوریة من دور مهم 

بل ما تلعبه من دور  ،قلة في الرقابة على دستوریة القوانین، ولیس ذلك فحسبكجهة مست

. نفسه الدستوریة المختلفة، والرقابة علیها في الوقتلسلطات حیوي في حسم الخالفات بین ا

وحتى یكون للمحاكم والمجالس الدستوریة دور فاعل وحیوي في النظام السیاسي، یجب أن 

یة تشكیل المحاكم والمجالس الدستوریة، وطرق تعیین وعزل ینظر بعنایة ودقة إلى كیف

 أعضائها، ومساحة السلطات الدستوریة الممنوحة لها.
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في الحیاة السیاسیة في فرنسا، فإننا  وفعاالً  اً مهم اً حظ أن للمجلس الدستوري دور ُیلفي فرنسا، 

ابیة، في الرقابة على نتخنجد نفوذه في الكثیر من المجاالت؛ دستوریة القوانین، العملیة اال

ستثنائیة لرئیس الجمهوریة، في حسم الخالفات بین الحكومة والبرلمان وغیرها. السلطات اال

ذلك یعود بشكل أو بآخر إلى طریقة تشكیل المجلس والصالحیات الموكلة إلیه بموجب 

 292الدستور.

ولیس جهة  ،یةفي تونس، نجد أن الدستور قد أوكل مهمة الرقابة الدستوریة إلى جهة قضائ

 ُیعینهمسم محكمة دستوریة. تتكون من  اثني عشر عضوًا، اسیاسیة، وأطلق على هذه الجهة 

رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس النواب، والمجلس األعلى للقضاء، بواقع أربعة أعضاء لكل 

منهم. ویكون التعیین لفترة واحدة ال تتجاوز تسع سنوات، على أن یجدد ثلث أعضاء 

 293كل ثالث سنوات.المحكمة 

، فهي مختصة بحل النزاعات بین كل من عدة وللمحكمة الدستوریة في تونس صالحیات

رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة فیما یتعلق باختصاص كل منهما، ویكون ذلك بناء على 

كما للمحكمة صالحیة الرقابة على الدستوریة، فلها سلطة الرقابة على  294طلب من أحدهما.

                                                                 
إلى  149سبق وأن تحدثت عن تشكیل المجلس الدستوري وسلطاتھ بشكل مفصل، أنظر النص المرافق للحاشیة رقم  292

 .158الحاشیة رقم 
ور التونسي: "المحكمة الدستوریة ھیئة قضائیة مستقلة تترّكب من اثني عشر عضوا من ذوي 114تنص المادة ( 293 ) من الدست

یعیّن كل من رئیس الجمھوریة،  .الكفاءة، ثالثة أرباعھم من المختصین في القانون الذین ال تقل خبرتھم عن عشرین سنة

أربعة أعضاء، على أن یكون ثالثة أرباعھم من المختصین في القانون. ویكون  ومجلس نواب الشعب، والمجلس األعلى للقضاء،

یجّدد ثلث أعضاء المحكمة الدستوریة كلّ ثالث سنوات، ویُسّد الشغور الحاصل في  .التعیین لفترة واحدة مدتھا تسع سنوات

ینتخب أعضاء المحكمة من بینھم رئیسا  .صتركیبة المحكمة بالطریقة المعتمدة عند تكوینھا مع مراعاة جھة التعیین واالختصا

 .ونائبا لھ من المختصین في القانون"
ور التونسي: "ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة 101تنص المادة ( 294 ) من الدست

 .من أحرص الطرفین" إلى المحكمة الدستوریة التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب یرفع إلیھا
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اریع القوانین بعد المصادقة علیها من مجلس النواب وقبل إصدارها، ویكون ذلك دستوریة مش

بناء على طلب من رئیس الجمهوریة أو من رئیس الحكومة أو من ثالثین عضوًا من مجلس 

ولكن ذلك  ،النواب. أما القوانین بعد أن یتم إصدارها، فللمحكمة صالحیة الرقابة علیها

یة یتقدم به أحد الخصوم في معرض نزاع قائم. كما للمحكمة متوقف على طعن بعدم الدستور 

الدستوریة صالحیة الرقابة على دستوریة، مشاریع القوانین الدستوریة، المعاهدات، النظام 

 295الداخلي لمجلس النواب.

في مصر، كما في تونس أخذ الدستور بمبدأ الرقابة على دستوریة القوانین من خالل هیئة 

من كاٍف تؤلف من رئیس وعدد  296تسمى المحكمة الدستوریة العلیا، قضائیة ال سیاسیة

أعضاء  ُیعّین 297األعضاء، تنعقد جلساتها وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء.

المحكمة من رئیس الجمهوریة بعد استشارة المجلس األعلى للهیئات القضائیة، ویكون قرار 

لجمعیة العامة للمحكمة ورئیس المحكمة، الرئیس بمثابة اختیار بین ترشیحات كل من ا
                                                                 

مشاریع القوانین بناء  :) من الدستور التونسي: " تختص المحكمة الدستوریة دون سواھا بمراقبة دستوریة120تنص المادة ( 295

على طلب من رئیس الجمھوریة أو رئیس الحكومة أو ثالثین عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب یُرفع إلیھا في أجل أقصاه 

مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاریخ مصادقتھ على مشروع قانون في صیغة معّدلة بعد أن  سبعة أیام من تاریخ

وریة التي یعرضھا علیھا رئیس مجلس نواب الشعب حسبما ھو مقرر  تمّ رّده من قبل رئیس الجمھوریة، مشاریع القوانین الدست

معاھدات التي یعرضھا علیھا رئیس الجمھوریة قبل ختم مشروع أو لمراقبة احترام إجراءات تعدیل الدستور، ال 144بالفصل 

وریة بطلب من أحد الخصوم في الحاالت وطبق  قانون الموافقة علیھا، القوانین التي تحیلھا علیھا المحاكم تبعا للدفع بعدم الدست

كما تتولى المھام  .المجلس اإلجراءات التي یقرھا القانون، النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي یعرضھ علیھا رئیس

 ".األخرى المسندة إلیھا بمقتضى الدستور
العلیا جھة قضائیة مستقلة، قائمة بذاتھا، مقرھا مدینة القاھرة،  الدستوریة المحكمةمن الدستور المصري: " 191المادة  296

ة للمحكمة، ویكون لھا موازنة مستقلة، ویجوز فى حالة الضرورة انعقادھا فى أى مكان آخر داخل البالد، بموافقة الجمعیة العام

ً واحداً، وتقوم الجمعیة العامة  یناقشھا مجلس النواب بكامل عناصرھا، وتدرج بعد إقرارھا فى الموازنة العامة للدولة رقما

 ".للمحكمة على شئونھا، ویؤخذ رأیھا فى مشروعات القوانین المتعلقة بشئون المحكمة
حكمة الدستوریة العلیا المصریة: " تؤلف المحكمة من رئیس وعدد كاف من ) من قانون الم3تنص المادة ( 297

وتصدر أحكامھا وقراراتھا من سبعة أعضاء ویرأس جلساتھا رئیسھا أو اقدم أعضائھا وعند خلو منصب الرئیس أو  األعضاء.

 ".غیابھ أو وجود مانع لدیھ یقوم مقامھ األقدم فاألقدم من أعضائھا في جمیع اختصاصاتھ
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وجدیر بالذكر أن أعضاء  298في المحكمة. اً لیكون عضو  اً بحیث یرشح كل منهما شخص

 299المحكمة الدستوریة العلیا مستقلون وغیر قابلین للعزل.

وللمحكمة الدستوریة العلیا دور مهم في النظام السیاسي المصري، فلدى المحكمة صالحیات 

الرقابة على دستوریة القوانین، لدیها صالحیة الرقابة على دستوریة  مهمة مهمة، فعدا عن

 300اللوائح، ولها سلطة تفسیر النصوص التشریعیة، وغیرها من الصالحیات المهمة.

القانون األساسي على تشكیل محكمة دستوریة علیا، تاركًا تفاصیل هذا  في فلسطین، نّص و 

 حكمة وأثار أحكامها، لتنظم بقانون. فقد اكتفى القانونالتشكیل واإلجراءات المتبعة أمام الم

                                                                 
یعین رئیس المحكمة بقرار من : " 1979لسنة  48) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم 5تنص المادة ( 298

للھیئات القضائیة وذلك من  رئیس الجمھوریة. ویعین عضو المحكمة بقرار من رئیس الجمھوریة بعد اخذ راي المجلس االعلى

مة ویرشح اآلخر رئیس المحكمة. ویجب أن یكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على بین اثنین ترشح احدھما الجمعیة العامة للمحك

 األقل من بین أعضاء الھیئات القضائیة. ویحدد قرار التعیین وظیفة العضو واقدمیتھ بھا".
ا، العلیا، ورئیس وأعضاء ھیئة المفوضین بھ المحكمة الدستوریة من الدستور المصري: "رئیس ونواب رئیس 194المادة  299

مستقلون وغیر قابلین للعزل، وال سلطان علیھم فى عملھم لغیر القانون، ویبین القانون الشروط الواجب توافرھا فیھم، وتتولى 

أدیبیاً، على الوجھ المبین بالقانون، وتسرى بشأنھم جمیع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة ألعضاء  المحكمة مساءلتھم ت

 .السلطة القضائیة"
وریة 192المادة ( تنص 300 ابة القضائیة على دست ) من الدستور المصري: "تتولى المحكمة الدستوریة العلیا دون غیرھا الرق

لقة بشئون أعضائھا، وفى تنازع االختصاص بین  القوانین، واللوائح، وتفسیر النصوص التشریعیة، والفصل فى المنازعات المتع

ئى، والفصل فى النزاع الذي یقوم بشأن تنفیذ حكمین نھائیین متناقضین صادر جھات القضاء، والھیئات ذات االختصاص القضا

أحدھما من أى جھة من جھات القضاء، أو ھیئة ذات اختصاص قضائى، واآلخر من جھة أخرى منھا، والمنازعات المتعلقة 

 .وینظم اإلجراءات التى تتبع أمامھا"ویعین القانون االختصاصات األخرى للمحكمة،  .بتنفیذ أحكامھا، والقراارات الصادرة منھا
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كما أشار  301األساسي بذكر األمور التي تدخل في مجال اختصاص المحكمة الدستوریة.

 302القانون األساسي بأنه وٕالى حین تشكیل المحكمة الدستوریة تقوم المحكمة العلیا مقامها.

وسبعة قضاة، وتنعقد جلساتها بحضور  تتشكل المحكمة الدستوریة العلیا من رئیس ونائب له

وبالنسبة لتعیین  303رئیس وستة قضاة، وبالنسبة لقرارات المحكمة فإنها تصدر باألغلبیة.

بعد التشاور مع  ،رئیس المحكمة وباقي األعضاء یتم بقرار من رئیس السلطة الفلسطینیة

ء على تنسیب من مجلس القضاء األعلى ووزیر العدل، عند التشكیل األول للمحكمة، وبنا

 304الجمعیة العامة للمحكمة، عندما تكون المحكمة مشكلة.

وقد بین قانون المحكمة الدستوریة، طرق (أو وسائل) االتصال بالمحكمة وهي أربع طرق؛ 

 305الدفع المباشر، الدفع الفرعي، التصدي، واإلحالة.

                                                                 
وریة علیا بقانون وتتولى النظر في: أ103المادة ( 301 دستوریة القوانین واللوائح أو  -) من القانون األساسي: "تشكل محكمة دست

ین الفصل في تنازع االختصاص بین الجھات القضائیة وب -تفسیر نصوص القانون األساسي والتشریعات. ج -النظم وغیرھا. ب

 الجھات اإلداریة ذات االختصاص القضائي...".
ً كل المھام المسندة للمحاكم اإلداریة والمحكمة الدستوریة 104المادة ( 302 ) من القانون األساسي: "تتولى المحكمة العلیا مؤقتا

ً للقوانین النافذة".  العلیا ما لم تكن داخلھ في اختصاص جھة قضائیة أخرى وفقا
من رئیس ونائب لھ  المحكمة : "تؤلف2006) لسنة 3قانون المحكمة الدستوریة العلیا الفلسطینیة رقم ( ) من2تنص المادة ( 303

 .من رئیس وستة قضاة على األقل، وتصدر قراراتھا باألغلبیة المحكمة وسبعة قضاة، وتنعقد ھیئة
وقضاتھا  المحكمة للمحكمة بتعین رئیس یتم التشكیل األول-1) من قانون المحكمة الدستوریة الفلسطینیة: "5تنص المادة ( 304

یعین رئیس  -2بقرار من رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة، بالتشاور مع مجلس القضاء األعلى ووزیر العدل. 

 العلیا". الدستوریة بقرار من رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة بناء على تنسیب من الجمعیة العامة للمحكمة المحكمة وقضاة
) من قانون المحكمة الدستوریة الفلسطینیة: "تتولى المحكمة الرقابة القضائیة على الدستوریة على الوجھ التالي: 27( المادة 305

ً إلى أحكام المادة ( -1 ادا ) من ھذا 24بطریق الدعوى األصلیة المباشرة التي یقیمھا الشخص المتضرر أمام المحكمة استن

و الھیئات ذات االختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستوریة نص في إذا تراءى إلحدى المحاكم أ -2القانون. 

قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو قرار الزم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت األوراق بغیر رسوم إلى المحكمة 

دعوى أمام إحدى المحاكم أو الھیئات ذات  إذا دفع الخصوم أثناء نظر -3الدستوریة العلیا للفصل في المسألة الدستوریة. 

االختصاص القضائي بعدم دستوریة نص في قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو قرار ورأت المحكمة أو الھیئة أن الدفع 

العلیا، جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع میعاداً ال یجاوز تسعین یوماً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستوریة 
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لقانون األساسي موفقة في ا –المتعلقة بالمحكمة الدستوریة  -لم تكن الترتیبات الدستوریة 

فأول إخفاق وقع به القانون األساسي في هذا الخصوص، یكمن في ترك  306بالشكل الكافي،

تاحة لحزب األغلبیة في المجلس إالكثیر من األمور الحیویة لتنظم بقانون عادي، وفي هذا 

تیبات اإلخفاق الثاني، الذي اعترى التر و التشریعي، التحكم في هذه العملیة وفق مصالحه. 

المتعلقة بالمحكمة الدستوریة، هو جعل تعیین رئیس وأعضاء المحكمة بید رئیس السلطة بعد 

التشاور مع مجلس القضاء األعلى ووزیر العدل، وفي هذا حصر لعملیة التعیین بجهة 

واحدة. مثل هكذا صیغة، ال تساعد على حمایة استقاللیة المحكمة، إذ لیس من المناسب، 

ى عملیة تعیینات المحكمة الدستوریة بجهة معینة بشكل منفرد (یستثنى حصر السیطرة عل

 .307من ذلك التعیینات التي تقوم بها البرلمانات المنتخبة دیمقراطیًا)

                                                                                                                                                                                  
ً علیھا وأثناء السیر في  -4فإذا لم ترفع الدعوى في المیعاد، اعتبر الدفع كأن لم یكن.  ً معروضا إذا كانت المحكمة تناقش نزاعا

ھ  النزاع تبین للمحكمة أن ھناك نص غیر دستوري متصل بالنزاع، فلھا من تلقاء نفسھا أن تتصدى بأن تفصل في عدم دستوریت

  .نص متصالً فعالً بالمنازعة المطروحة أمامھا حسب األصول"بشرط أن یكون ذلك ال

ام أي فرد لھ مصلحة قائمة أو محتملة برفع دعوى إلى المحكمة  وفیما یلي توضیح لھذه الوسائل: الدعوى المباشرة، مفادھا قی

لب فی ة للمحكمة یطا ھا بإلغاء المخالف مباشرة، دون شرط أن یكون في معرض نزاع معین، من خالل تقدیم عریضة قانونی

للدستور. الدفع الفرعي، مفاده ان یقوم أحد الخصوم وھو في معرض نزاع قائم أما إحدى المحاكم أو الھیئات القضائیة، بإثارة 

وریة القانون أو المرسوم أو الالئحة التي ستتطبق علیھ، ھنا تقوم الجھة المنظور أمامھا النزاع بتقیم ھذا الدفع ومدى  عدم دست

، فإذا رأت أنھ جدي، تؤجل النظر في الدعوى لكي یتسنى للخصم نقل ھذا الدفع للمحكمة الدستوریة. اإلحالة، مفادھا أن جدیتھ

إذا  تقوم المحكمة او الجھة القضائیة وفي خضم نظرھا لنزاع معین، بإحالة نص ما إلى المحكمة الدستوریة بدعوى عدم دستویتھ 

أي قانون او قرار أو رأت ذلك. التصدي، مفاد ذلك بأن للم حكمة الدستوریة ومن تلقاء نفسھا تمد صالحیتھا للفصل في دستوریة 

"الرقابة القضائیة على الئحة أو قرار، یتكشف لھا عدم دستوریتھ أثناء نظرھا في الدعاوي المرفوع امامھا. عبیر درباس، 

لیات ، اآلثار، الحلول" (بیرزیت: معھد الحقوق، "اآل 2012-2007في الحالة التشریعیة في فلسطین الدستوریة في فلسطین،"

 .342-340)، 2012جامعة بیرزیت، 
أوراق في النظام في  "السلطة القضائیة في إطار عملیة التداول السلمي للسلطة،"أنظر في ھذا السیاق: عمار دویك،  306

 .244)، 2013اسة الدیمقراطیة، (رام هللا: مواطن، المؤسسة الفلسطینیة لدر السیاسي الفلسطیني وانتقال السلطة
(السوید:  المحاكم الدستوریة بعد الربیع العربي: آلیات التعیین واالستقالل القضائي النسبيسوجیت شودري وأخرون،  307

 .31)، 2014المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات، 
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مكانیة عزل أعضاء المحكمة، فالصیغة القائمة (ال تنتهي خدمة عضو إوأیضًا، بالنسبة لعدم 

مكانیة عزل أعضاء إتضمن عدم  308المحكمة إال عند بلوغه سن السبعین من عمره)،

، لن تسعى المحكمة إلى إرضاء السلطة الحاكمة. مع ذلك، من األفضل من ثمَّ المحكمة، و 

ها تنتهي العضویة. وهذا یعمل على جعل ئأن تحدد مدة معینة ألعضاء المحكمة، بانتها

 المحكمة تتواءم مع المتغیرات التي تحدث في الدولة والمجتمع.

فمن ك صیغ وترتیبات من الجید اإلبقاء علیها، فبالنسبة لتشكیلة المحكمة، في المقابل، هنا

االحتفاظ بالصیغ القائمة (وهي حصر عدد أعضاء المحكمة الدستوریة)، فعدم تحدید  الجید

عدد أعضاء المحكمة، یتیح للسلطة الحاكمة المجال، للتأثیر على استقاللیة المحكمة من 

كما  309خاللهم تحقیق أغلبیة في المحكمة موالیة لها. خالل تعیین قضاة جدد تضمن من

االحتفاظ، بتقنیة الوصول المباشر للمحكمة من قبل المواطنین. لما في ذلك من تعزیز  ُیحبذ

 310لدور ومكانة المحكمة شعبیًا، ویزید من فرص احترام الحقوق الدستوریة.

تعلقة بتشكیلة المحكمة، یتم النص على الترتیبات الم من األفضل أنبناء على ما سبق، 

واختصاصاتها، وكیفیة تعیین وعزل أعضائها، في مواد دستوریة، وعدم تركها للمشرع 

 العادي.

                                                                 
 ) من قانون المحكمة الدستوریة الفلسطینیة.14أنظر المادة ( 308
 .10)، 2014(رام هللا: مؤسسة الحق، مالحظات على القرار بقانون بتعدیل قانون المحكمة الدستوریة العلیا دین، عصام عاب309
ة القوانین في األنظمة الدیمقراطیة الجدیدةكاثرین غلین باس، وسوجیت شودري،  310 (نیویورك:  الرقابة القضائیة على دستوری

 . ولنقاشات أوفى حول مؤسسة القضاء الدستوري وتركیبھا وطریقة الوصول1، )2013مركز العملیات االنتقالیة الدستوریة، 

(السوید:  المدرسة الدستوریة الجدیدة: الشكل الجدید للمسار التأسیسيلھا، انظر: المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات. 

 .10-8المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات، بدون سنة نشر)، 
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. بشكل عدة كما ویجب، أن توكل عملیة التعیینات في المحكمة الدستوریة إلى جهات

لس على كل من الرئیس ورئیس الوزراء والمجموزعة التعیینات  ُتصبح بحیثتفصیلي أكثر، 

أعضاء لكل جهة، ولمدة تسع سنوات غیر قابلة للتجدید، على أن  ةبواقع ثالث، التشریعي

 المجلس التشریعي یكون التعیین من على أن .یجدد ثلث أعضاء المحكمة كل ثالث سنوات

بأغلبیة الثلثین في التصویت األول، فإذا فشل، فبأغلبیة األعضاء في  :التالیة وفق اآللیة

مكانیة أن ال یكون هناك ي. تخفیض األغلبیة في التصویت الثاني، تحسبًا إلالتصویت الثان

توافق بین األحزاب السیاسیة في المجلس التشریعي، وبالتالي الجمود في عملیة تعیین 

 311.أعضاء المحكمة الدستوریة

  االستفتاء الشعبي تفعیل آلیة 2.4.2.3

 يالقضایا السیاسیة العامة والهامة، كتلك التبي، في عادة یتم اللجوء إلى االستفتاء الشعفي ال

حولها، فتكون السلطات الدستوریة في الدولة غیر قادرة  ًا أو اجتماعیاً سیاسی اً استقطابحدث تُ 

بسبب الخالف بین السلطات الدستوریة فیما بینها حول هذه على  اتخاذ قرار فیها إما 

 على اتخاذ قرار في مثل هكذا قضایا. تاالقضایا، أو أن السلطات الدستوریة ال تتحمل التبع

: االستفتاء االلزامي، واالستفتاء ق بین نوعین من االستفتاءیفر التفي هذا الخضم، یجب 

ملزمة بحكم الدستور أو القانون على إجراء السلطات الدستوریة تكون  ،االختیاري. في األول

یا سیاسیة مهمة، كتلك المتعلقة متعلق بقضااالستفتاء، والذي عادة ما یكون في هذه الحالة 

ال فبالسیادة، أو المصادقة على اتفاقیة دولیة، أو عند تمریر تعدیل دستوري. أما الثاني، 

                                                                 
 .100"، المحاكم الدستوریة"شودري،  311



137 
 

 
 

إذ یكتفي الدستور بالنص على جواز  جراء االستفتاء،إمجبرة على  السلطات الدستوریةتكون 

تاركًا  جراء االستفتاء،إخولة بومبینًا الجهات الدستوریة الم ،جراء االستفتاء في حاالت معینةإ

، عادة یكون مثل هذا النوع جراء االستفتاء من عدمه للسلطة التقدیریة لتلك الجهاتإمسألة 

أو عندما یكون  ،من االستفتاء، عند حصول نزاع بین السلطات الدستوریة حول مسألة معینة

أو ة هناك خالف واستقطاب سیاسي في البلد بخصوص قضیة ما، مثًال عقائدی

 312.اجتماعیة

قة واتقان ضمن ترتیبات هنا یجب االنتباه، إلى أنه في حال لم یتم تنظیم االستفتاء بد

 –تحقیق االستقرار و آلیة لحل الخالفات والصراعات، بدًال من  -یصبح االستفتاء دستوریة، 

نتج عنه كثرة االستفتاءات یمكن أن ی فلعلّ  أیضًا، سببًا من أسباب عدم االستقرار السیاسي.

 313عدم استقرار سیاسي.و ، في السیاسات والقواعد اً مستمر  اً تغییر 

بتنظیم  ةتعلقیكون االستفتاء على مشاریع القوانین، الم، یرشن أُ في فرنسا، كما سبق وأ

 المتعلقةباإلصالحات االقتصادیة أو االجتماعیة أو البیئیة لألمة،  ةتعلقالمالسلطات العامة، 

لها تأثییر على انتظام عمل المؤسسات بشرط عدم معارضة هذه التصدیق على معاهدة ب

وعملیة تحدید مشاریع القوانین التي ستطرح لالستفتاء مرهونة بما تقترحه  المعاهدة للدستور.

                                                                 
. 145، 131)، 2013(القدس: دار الجندي،  مشروعیة االستفتاء الشعبي في ظل غیاب النص الدستوريعلي أبو ھالل،  312

. وأنظر: المؤسسة الدولیة 20)، 1991(بال مكان نشر: بال ناشر،  شرعیة االستفتاء الشعبيوأنظر: فاروق الكیالني، 

(السوید:  الدیمقراطیة المباشرة: لمحة عامة عن دلیل المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخاباتت، للدیمقراطیة واالنتخابا

 .7-6)، 2015المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات، 
 .7المرجع السابق،  313
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الحكومة أو البرلمان بمجلسیه. ولكن في جمیع األحوال، مسألة تقریر عرض مشروع القانون 

 .ئیس الجمهوریة ال ینازعه فیها أي جهة أخرىعلى االستفتاء، تعتبر سلطة حصریة لر 

. 2. حل البرلمان . عند1 314:عدة في مصر، تم اعتماد آلیة االستفتاء الشعبي في قضایا 

سحب الثقة عن . عند 3 .والمتعلقة بالسیادةمعاهدات الصلح والتحالف  على عند التصدیق

علیا بناء على دعوة من رئیس . في األمور التي تتعلق بمصالح البالد ال4 .رئیس الجمهوریة

لرئیس  حیث أجاز الدستور في تونس أیضًا تم اعتماد آلیة االستفتاء الشعبي؛ .الجمهوریة

مشاریَع القوانین المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحریات أن یعرض الجمهوریة 

 (المادة عبوحقوق اإلنسان، أو باألحوال الشخصیة، والمصادق علیها من مجلس نواب الش

  .من الدستور) 82

 ستفتاءالبادستوریة تتعلق ، من أي ترتیبات خالیاً  القانون األساسي جاءفي فلسطین، فقد أما 

(بشقیه  بناء على ما سبق، فمن المناسب أن یتم اعتماد آلیة االستفتاء الشعبي شعبي.ال

الصیغة  ربما السیاق، في هذا ضمن الترتیبات الدستوریة في فلسطین. االلزامي واالختیاري)

قراره فیما إأن یتم من المناسب لجهة االستفتاء االلزامي، مناسبة لفلسطین: تعتبر التالیة 

فیها انتهاك للسیادة (كالتنازل عن جزء  یتعلق بالتعدیالت الدستوریة، االتفاقیات الدولیة التي

ختیاري، ما االستفتاء اال، أو اتفاقیة تكبل سلطات الدولة على أراضیها). أقلیم الدولةإمن 

اعتماد النموذج الفرنسي، وحصره بمشاریع القوانین المتعلقة بأمور محددة في  جیدمن الف

                                                                 
 .2014من الدستور المصري لعام  161و 157و 151و 137أنظر المواد  314
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بین رئیس الدولة ورئیس  اً مشترك قراراً الدستور، ویجب أن یكون قرار الدعوة إلى االستفتاء، 

 الوزراء.
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 الخاتمة. 4

ة إشكالیة كون الترتیبات الدستوریة شبه الرئاسیة یأتي هذا البحث بشكل أساسي لمعالج

فاعل ومستقر. بل على  سیاسيالقائمة في فلسطین، كانت غیر قادرة على تصمیم نظام 

العكس من ذلك، فإن اآللیات والمؤسسات الدستوریة الموجودة في القانون األساسي 

تنازالت وتسویة یجاد نظام مثقل بحوافز الصراع أكثر من الإفي  أسهمتالفلسطیني، 

الصراعات. ما یدلل على ذلك مأزق النظام السیاسي الفلسطیني الذي برز بعد االنتخابات 

 . 2006التشریعیة عام 

طرح ثالثة أسئلة رئیسة، هي: ما اإلشكالیات واإلخفاقات شكالیة هذا البحث، تم إلمعالجة 

 السیاسيقب أزمة النظام الفلسطیني التي تكشفت ع السیاسيالدستوریة التي تعتري النظام 

الفلسطیني؟ هل هناك دور للترتیبات الدستوریة القائمة في القانون األساسي  في أزمة النظام 

 السیاسيعمالها في النظام إالفلسطیني؟ ما اآللیات والمؤسسات الدستوریة التي ب السیاسي

وبالتالي الوصول الفلسطیني،  السیاسيشكالیات النظام وإ خفاقات إالفلسطیني یمكن تجاوز 

 فاعل ومستقر؟ سیاسيإلى نظام 

هذا البحث إلى جزئین، أما الجزء األول، فقد  ، ُقسِّمللوصول إلى أجوبة على تلك األسئلة

خصص للحدیث بشكل أساسي عن اإلطار المفاهیمي والنظري للنظام شبه الرئاسي، ثم بعد 

مد كنقطة انطالق رنسیة، واعتُ النظام شبه الرئاسي على الطریقة الف إلى تم التطرقذلك 

في  السیاسيللحدیث عن النظام  ُخصصللتحلیل الذي نوقش في الجزء الثاني، والذي 

 ضااستعر تم وطبیعته. ومن خالل ذلك،  السیاسيفلسطین، تحدیدًا، الحدیث عن أزمة النظام 
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 ُختم ،ومن ثمالفلسطیني،  السیاسيأهم اإلشكالیات واإلخفاقات الدستوریة التي تعتري النظام 

النقاش في الجزء الثاني، باقتراح آلیات ومؤسسات دستوریة تكفل مواجهة اإلخفاقات 

 فاعل ومستقر.   سیاسيواإلشكالیات الدستوریة القائمة. وخطوة تجاه تأسیس نظام 

االفتراضات الثالثة المشار إلیها في مقدمة  ، ومنتبیانه ما سبقمفي هذا البحث، وانطالقًا 

 لیها.إي تم التوصل تجمل أهم االستنتاجات الأُ حاول في هذه الخاتمة أن أ، سثهذا البح

اعتمادًا على تعریف یة القائمة في فلسطین (التي، بأن الترتیبات الدستور بین هذا البحث 

لمعرفة النظم شبه الرئاسي، هي  كمعیار"إلجي" للنظام شبه الرئاسي المعتمد في هذا البحث 

زمة النظام السیاسي، فلم یكن النظام أكانت عاجزة عن مواجهة  ترتیبات شبه رئاسیة)

لیات ومؤسسات دستوریة فاعلة تخرج النظام السیاسي من المأزق آالقائم یحوي  السیاسي

. أكثر من ذلك، كانت الترتیبات الدستوریة القائمة 2006الذي حدث عقب انتخابات عام 

 من هذا المأزق. اً جزء

ئاسیة عمومًا، تعتبر من أكثر أنظمة الحكم تعقیدًا، فهي مثقلة صحیح أن النظم شبه الر 

عزى للصیغة الفریدة التي ال یمكن أن بحوافز ودوافع الصراع أكثر من أي نظام آخر، وذلك یُ 

أن النظام شبه الرئاسي یتمیز عن النظم  اتضحر شبه الرئاسیة؛ فكما طُ تكون إال في ظل األُ 

مزدوجة (الرئیس ورئیس الوزراء) وكل منهما لدیه صالحیات األخرى بأن لدیه سلطة تنفیذیة 

فعلیة وكالهما یتمتعان بشرعیة دیمقراطیة. مما یعني، بأن النظام شبه الرئاسي مرشح 

للوصول إلى وضع یكون فیه الرئیس ورئیس الوزراء من أغلبیات مختلفة. وبالتالي، فرص 

 الصراع متزایدة في مثل هكذا صیغة. 
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بقدر ما هو عدم تصمیم هذه  ،ب في ذلك، وجود ترتیبات شبه رئاسیةلكن، لیس السب

الترتیبات شبه الرئاسیة بشكل فاعل، فالترتیبات شبه الرئاسیة شأنها شأن أیة ترتیبات أخرى 

یجاد نظام غیر مستقر وغیر فاعل، إفضي إلى ایجاد نظام فاعل ومستقر، أو إلى یمكن أن تُ 

إضافة إلى األخذ بعین االعتبار بعض العوامل  ،ي التصمیمهذا متوقف على الدقة والعنایة ف

 والمتغیرات.

ولم تأخذ  ،الترتیبات الدستوریة "شبه الرئاسیة" على الطریقة الفلسطینیة، لم تصمم بعنایة

یاسي هذا البحث أن النظام الس سیاقفي  اتضح الكثیر من العوامل والمتغیرات بالحسبان؛ فقد

أزمة النظام وراء كانت السبب   -عدة ٕاشكالیات دستوریة و  كثیرة إخفاقاتالفلسطیني لدیه 

السیاسي، وفي الوقت نفسه، سببًا في عدم فعالیة واستقرار النظام السیاسي الفلسطیني ككل 

(الرئیس ورئیس  ةتنفیذیال شبه الرئاسیة في فلسطین أوجدت رأسین للسلطةفالترتیبات  –

ن وضوح في الفصل بین سلطات كل منهما؛ فقد كان ، دو یهماالوزراء) بصالحیات فعلیة لكل

هناك تداخل في الصالحیات، مما أدى إلى حدوث صراع بینهما أوصل البالد حد االشتباك 

 المسلح.

أیضًا الترتیبات المعتمدة في فلسطین قد اعتمدت النوع الفرعي األقل استقرارًا وفعالیة في  

البرلماني")، وفیه تكون الحكومة مسؤولة أمام  –النظم شبه الرئاسیة (أي النموذج "الرئیس 

في  لمجلس التشریعيوا لرئیسمجلس التشریعي على حد سواء، فیكون لكل من االرئیس وال

. وهذا على العكس من اآلخر بشكل منفرد دون موافقة هذا النوع أن یقیل رئیس الوزراء

حكومة مسؤولة فقط أمام الرئاسي") الذي تكون فیه ال -النموذج اآلخر ("رئیس الوزراء 
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المجلس التشریعي، دون أدنى مسؤولیة تجاه الرئیس. كذلك األمر، لم تكن التریتبات المعتمدة 

تشمل آلیات ووسائل فاعلة لمواجهة األزمة وحلها، مثًال، لم یكن خیار حل المجلس 

استفتاء جراء إمكانیة إینطبق على نفسه الشيء و التشریعي متاحًا من الناحیة الدستوریة، 

تیح عملیة االستفتاء. أیضًا لم یكن للقضاء الدستوري في شعبي، فال یوجد نص دستوري یُ 

فلسطین دور فاعل في أزمة النظام السیاسي، فلم یكن له دور الحكم بین السلطات في مثل 

الصراعات والنزاعات بین كل من مؤسسة الرئاسة  هم في حلّ س، ولم یُ تلك الظروف

منها على سبیل المثال، مساحة الصالحیات المتاحة  عدة عزى ألموروالحكومة، وذلك یُ 

للمحكمة الدستوریة، طریقة تعیین وتشكیل المحكمة الدستوریة، وعدم وجود تقالید وثقافة 

راسخة تعطي القضاء الدستوري المكانة التي تمكنه من لعب دور أكثر فعالیة وأكثر تقدمًا. 

شبه الرئاسیة في فلسطین، عدم وجود تقالید دیمقراطیة  أیضًا كان من أسباب فشل التریبات

راسخة بعد، فالنظام السیاسي الفلسطیني ال یتمتع بتقالید دیمقراطیة راسخة، فاالنتخابات 

الرئاسیة والبرلمانیة لم تحدث سوى مرتین، بعد الثانیة حدثت األزمة، فتطبیق الترتیبات شبه 

جیة (لم یحدث توافق حولها) ولیس نتیجة حاجة الرئاسیة بشكل مفاجئ نتیجة ضغوطات خار 

عملیة لذلك. أكثر من ذلك، نتج عن أول انتخابات بعد اعتماد الترتیبات شبه الرئاسیة، 

 أغلبیة برلمانیة معارضة للرئیس (فترة تعایش)، مما یعني فرص صراع أكثر. 

اض بأن نجاح النظام في هذا البحث، أنه ال یمكن تعمیم التجارب، وال یمكن االفتر  تبینوقد 

شبه الرئاسي في بلد ما، یعني بالضرورة نجاحه في بلد آخر. فهناك دور معتبر لعوامل 

كالتفاعالت التاریخیة والتجارب والتقالید الراسخة  -طار نوع النظام المتبع إخارج  -أخرى 

رئاسي لم هذا البحث، أن تبني فرنسا للنظام شبه ال من خالل ظهروالنظم االنتخابیة،  فقد 
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یكن ترفًا فكریًا أو نتاج أفكار نظریة، بل جاء هذا التبني تلبیة لحاجة عملیة ملحة، أفرزتها 

التجارب والتفاعالت التاریخیة، التي أثبتت فشل النظام السیاسي المتبع في الجمهوریة 

لطریقة حد األسباب المهمة وراء نجاح النظام "شبه الرئاسي" على اأبأن  تبین الرابعة. أیضاً 

الفرنسیة، وجود تقالید دیمقراطیة عریقة وراسخة، فلم تكن فرنسا قبل تبني النظام شبه الرئاسي 

نظامًا دكتاتوریًا أو استبدادیًا، إنما كانت تتمتع بنظام دیمقراطي یعتمد ترتیبات برلمانیة. لیس 

من نظام  ذلك فقط، فكان العتماد فرنسا نظام األغلبیة من جولتین كنظام انتخابي بدالً 

في السابق، دور مهم وحیوي في نجاح واستقرار النظام شبه  اً التمثیل النسبي الذي كان متبع

 الرئاسي في فرنسا.

في هذا البحث، أن في فرنسا ولتجنب حدوث تعایش بین رئیس  تبینعالوة على ذلك، 

(مما یعني  سنوات لیص مدة رئاسة الجمهوریة إلى خمسالجمهوریة ورئیس الوزراء، قد تم تق

نفس مدة والیة الجمعیة الوطنیة) وقد تم جعل االنتخابات الرئاسیة والبرلمانیة متزامنة، والذي 

في االنتخابات البرلمانیة  نفسها سینتج عنه (لیس بالضرورة في جمیع األحیان) فوز األغلبیة

 إلى اآلن لم تشهد فرنسا فترة تعایش. 2002واالنتخابات الرئاسیة, فمنذ عام 

تشكل  ربما التي ،ملة من اآللیات والمؤسسات الدستوریةجُ  اقترحتفي هذا البحث قد 

التي تعتري النظام شبه الرئاسي الفلسطیني  ،استجابة للهواجس واالشكالیات الدستوریة

جمالها في إ، تم الوصول إلى نظام شبه رئاسي فاعل ومستقر في الوقت نفسه، تضمنو 

غ دستوریة أساسیة في العالقة بین الرئیس ورئیس الوزراء األول، صیالبند أربعة بنود: 

إلى تشكیل واقالة  التطرقتم تحت هذا البند  ؛والبرلمان عند تصمیم النظام شبه الرئاسي
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أن یتم اختیار  تاقترح ،عزل الرئیس، بخصوص تشكیل الحكومةو حل البرلمان، و الحكومة، 

لحكومة أن تعمل دون الحصول على ثقة مكانیة اإ ، و رئیس الوزراء بشكل حصري من الرئیس

سلطة المجلس التشریعي في سحب الثقة عن الحكومة. أما مع بقاء  المجلس التشریعي،

الرئاسي) إلى نظام  –التحول من النظام (البرلماني  تفاقترح ،قالة الحكومةإبخصوص 

شریعي فقط. رئیس الدولة)، بحیث تصبح الحكومة مسؤولة أمام المجلس الت –(رئیس الوزراء 

ة حل البرلمان وفق ضوابط وجوب تبني تقنیب تاقترحأما بخصوص حل البرلمان، فقد 

بأن  تاقترح ما بخصوص محاكمة وعزل الرئیس،أ إلیها في متن الرسالة. أشیرومعاییر 

مكانیة محاكمة وعزل رئیس الدولة ضمن ضوابط إتتضمن الترتیبات الدستوریة في فلسطین 

 ؛ تحت هذا البندالثاني، وضع ترتیبات تضمن تحدید السلطة للسلطةبند الو  ودوافع معقولة.

، القرار المشترك –عتراض على القوانین، والتوقیع إلى حق الرئیس في اال تطرقال تم

أن یتم تبني قواعد دستوریة تمكن المجلس  تاقترحبخصوص حق الرئیس بنقض القوانین، 

 المطلوبة أصًال القرار مشروع القانون. نفسها یة ألغلببااعتراض الرئیس  تجاوزمن التشریعي 

عمال هذه اآللیة في إ أن یتم تفعیل و  تفاقترحالقرار المشترك،  –أما بخصوص التوقیع 

كتعیین مسؤولي األمن والدفاع، والسیطرة على قوات الدفاع  - بعض المجاالت الحیویة

یجاد إلهذه اآللیة من دور في لما  –مسؤولین في الجهاز الحكومي واألمن، وتعیین كبار ال

أمان یحول دون االستبداد والتفرد، ولكن حتى یتم بیئة من التعاون بین السلطات وصمام 

أن یكون للرئیس أحقیة رئاسة مجلس الوزراء،  ضرورة إلى ریأشضمان فعالیة هذه اآللیة، قد 

فرص وایجاد وخصوصًا عند اتخاذ قرارات تحتاج توقیع مشترك. هذا یعمل على تهیئة ال

مساحات للتشاور والنقاش وتبادل وجهات النظر ما بین الرئیس والحكومة. بالتالي، زیادة 
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البند و  فرص التوافق والتعاون ما بین الرئیس والحكومة (في المحصلة، تعزیز اإلستقرار).

أن  شانق تم تحت هذا البندأوقات الطوارئ،  للتعامل وجود آلیات فاعلة الثالث، ضرورة

عطاء إرتیبات الدستوریة في هذا الخصوص كان یعتریها بعض القصور من ناحیة عدم الت

بنص صریح كما  وأثنائها حالة الطوارئ عالنإعند سلطة الرقابة  العلیا المحكمة الدستوریة

من یمدد حالة الطوارئ  ن أسئلةجابات عإ، وأیضًا عدم احتواء القانون األساسي في فرنسا

لمواجهة  الرابع، ضرورة وجود آلیات دستوریةالبند و  لتشریعي.في ظل غیاب المجلس ا

إلى تفعیل دور المحاكم والمجالس  تطرقال تم ، تحت هذا البندحل الخالفاتو  األزمات

، وتفعیل آلیة االستفتاء الشعبي، بخصوص دور المحاكم والمجالس الدستوریة، فقد الدستوریة

وطرق تعیین  ،عطاء أهمیة لكیفیة تشكیلهاإمن خالل  – االهتمام بتفعیل دورها اقترحت

 وعزل قضاتها (لضمان عدم سیطرة جهة واحدة على ذلك، وبالتالي التأثیر بشكل أو بآخر

لما للمحاكم من دور مهم في حسم  – حیادها) ومساحة السلطات الدستوریة الممنوحة لها في

. أما بخصوص تفعیل آلیة علیهاوالرقابة  الخالفات الدستوریة بین األفرع الدستوریة المختلفة

أن یتم اعتماد آلیة االستفتاء الشعبي ضمن الترتیبات  اقترحتفقد االستفتاء الشعبي، 

 اً منفذبوصفه الدستوریة في فلسطین، لما لالستفتاء من دور في حسم القضایا الخالفیة، و 

 للتقریر في القضایا الحساسة دون تحمل جهة ما تبعات اتخاذ القرار.

عمال وتبني تلك اآللیات والمؤسسات الدستوریة بشكل متكامل، مع مراعاة إمن ذلك،  أكثر 

الوضوح والصراحة عند تصمیم تلك التقنیات ضمن نصوص دستوریة، مع ذكر تفاصیل 

والمحاولة قدر اإلمكان عدم ترك األمور للمشرع العادي وخاصة فیما یتعلق باألمور  ،أكثر

ات، وصالحیاتها الحصریة والمشتركة لكل منها، یؤدي إلى التي تنظم العالقة بین السلط
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ایجاد بیئة مناسبة للعمل في فترات التعایش، وبذلك تفادي ألخطر صیغة في األطر شبه 

من األمور المهمة  تعتبر مسألة توفیر بیئة مالئمة للعمل في أوقات التعایشف ؛الرئاسیة

السبب في اعتبار ار النظام وفعالیته، فلعل والحیویة في األطر شبه الرئاسیة من ناحیة استقر 

ة معرضة لعدم االستقرار أكثر من غیرها من النظم، یعود لتلك الصیغة یسالنظم شبه الرئا

ن ألغلبیات مختلفة، هذه الصیغة التي ال نجدها یالتي یكون فیها الرئیس ورئیس الوزراء منتمی

مرشحة لحدوث صراع على الصالحیات طر شبه الرئاسیة، المحفوفة بالمخاطر والإال في األ

 إلیها في ثنایا هذا البحث.  ریشألسباب سبق وأُ  رأسي السلطة التنفیذیةبین 

، بأن االصالحات الدستوریة وحدها، لن تشكل مخرجًا وحًال نكون واقعیینمع ذلك، یجب أن 

سیاسیة في القانونیة وال ةشكالیات النظام السیاسي في فلسطین؛ فالمصفوفإ خفاقات و إلجمیع 

صالح دستوري معین، فهناك الكثیر من العوامل إحل بمجرد تمریر فلسطین أعقد من أن تُ 

سي. لذلك، األخرى المؤثرة التي تخرج عن اإلطار الدستوري، بل تعتبر ضمن اإلطار السیا

عمال تلك االصالحات الدستوریة، بمثابة عصًا سحریة تعالج جمیع إبأن  أدعيال 

 فاقات التي تعتري النظام السیاسي الفلسطیني.خشكالیات واإلاإل

هنا، بأن هذه اإلصالحات الدستوریة، تشكل اللبنة األساسیة، وبمثابة خطوة یجب  أدعیهما 

یجب أن تكون بالتوازي أو حتى  أقلأن یتبعها خطوات أخرى على الصعید السیاسي، إن لم 

 قبل اإلصالحات الدستوریة.

 –سات أخرى تعالج النظام الدستوري احث یحتاج إلى در من هذا المنطلق، فإن هذا الب

كبر لما هو قائم على أرض أالسیاسي بمفهومه الواسع، بحیث تبدي هذه الدراسات اهتمامًا 
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الواقع، ودور الفاعلین السیاسیین في البالد، ودور األحزاب السیاسیة، وأیضًا دور المؤسسات 

نصوص الدستوریة، التي هي محور اهتمام هذا العسكریة واألمنیة، ولیس فقط االهتمام بال

 البحث.
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